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KENNISMAKING MET STEPHANUS RUDY SULISTIJO 

 

Mijn naam is Stephanus Rudy Sulistijo. Ik ben lid van de Indonesische 

Provincie van de Congregatie der Missie. Ik ben geboren op 19 maart 

1967 in Surabaya, Indonesië en heb twee broers. Mijn ouders zijn 

overleden. 
 

Mijn priesterroeping begon toen ik naar het kleinseminarie “St. 

Vincentius a Paulo” in Garum ging, vlakbij de stad Blitar in Oost-Java. 

Ik besloot lid te worden van de Congregatie der Missie. Daarvoor ging ik 

naar het grootseminarie van de CM in Malang. Tijdens mijn vorming heb 

ik een pastoraal jaar gedaan in de “Heilig Hart van Jezus Parochie” in 

Surabaya. Mijn noviciaat maakte ik in het “Vincentian Hills Seminary”, 

op de Filippijnen. Voordat ik in februari 1996 de diaconaatswijding 

ontving, had ik filosofie en theologie gestudeerd. Uiteindelijk werd ik op 

27 augustus 1996 priester gewijd door Mgr. Hadiwikarta, bisschop van 

het bisdom Surabaya, samen met veertien andere diakens; zeven van de CM, zeven van het 

bisdom Surabaya en een van SVD. 

 Na mijn wijding werd ik benoemd voor de “St. Joseph” parochie in Bandjarmasin op 

het eiland Kalimantan (Borneo). Een jaar later benoemde de bisschop mij als de eerste 

pastoor van een nieuwe parochie, toegewijd aan  “St. Vincentius”  in Batulicin. Eigenlijk 

was de nieuwe parochie eerder een pastorale sector van de Kota Baru-parochie. Ik heb 

ongeveer een jaar in die parochie gediend. 

 Terug op Java, woonde ik in de stad Kediri. Daar, in de “St. Joseph” parochie, hadden 

de Lazaristen hun eerste grootseminarie 

gesticht in 1971. Ik heb er twee en een half 

jaar gediend. Toen verhuisde ik naar Malang 

waar ik in de opleiding op het grootseminarie 

ging werken. Ik vond dat een uitdagende 

taak. Tegelijkertijd was ik ook econoom van 

het grootseminarie. 

In 2006 ben ik naar Surabaya gegaan omdat 

ik benoemd werd als econoom  van de 

Provincie. Dat was ook een uitdagende 

opgave omdat de ontwikkeling van de 
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provincie ook afhing van het financiële aspect. Deze taak heb ik 7 jaar uitgeoefend. In mijn 

werk als econoom heb ik getracht aandacht te besteden aan het welzijn van de confraters en 

de provincie van Indonesië financieel zelfvoorzienend te maken. 

Nadien werkte ik bij de educatieve “Lazaris” stichting, die zeven scholen van de 

congregatie beheert, een kleuterschool, twee 

basisscholen (op Java en Kalimantan/Borneo), een 

middelbare school (in West Kalimantan/Borneo)  

en twee middelbare scholen en een beroepsschool  

in Surabaya (Java). Bij deze stichting werkte ik als 

penningmeester, een interessante taak, omdat ik leerde 

hoe ik onze scholen moest beheren opdat ze zich 

konden blijven ontwikkelen. Daartoe gebruikten we 

een systeem dat bekend staat als wederzijdse bijstand, waarbij welgestelde scholen, scholen 

met een lager inkomen helpen. Ik probeerde de Vincentiaanse spiritualiteit te uiten door 

studenten uit kansarme gezinnen te voorzien van subsidies.  

En natuurlijk besteedde ik aandacht aan het welzijn van onze medewerkers. 

Ik word nu naar het Missiehuis van de Lazaristen in Panningen in Nederland gestuurd  

in het jaar waarin ik het zilveren jubileum van mijn priesterwijding ga vieren. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wij wensen Rudy een hartelijk welkom en  
een succesvol fijn verblijf in ons midden. 

 

 
ZUSTER WILHELMA OVERLEDEN 
 

Onze goede Zuster Wilhelma is ons voorgegaan en rust in 
vrede, zoals we zingen. Vredelievend als ze was wensen we 
haar nu de eeuwige vrede bij de Heer die ze liefhad ! 
 

De medezusters van het Ringovenpark herdenken haar… 
 

Wie was Zr. Wilhelma naar onze mening?  
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Een erg geziene, sympathieke en wijze vrouw die tot de essentie van de dingen 
wist door te dringen. Ruimdenkend wist ze begrip te tonen voor ieders eigenheid. 
Het lag haar om in een team te luisteren naar de verschillende meningen. Ze gaf 
aan de Zusters medezeggenschap. 
Hartelijk, belangstellend toonde ze waardering voor het personeel. Ze had een 
reële blik op mensen en zaken en gaf eerlijk haar mening, maar naast de 
negatieve zijde moest ook het 
positieve aspect benadrukt 
worden. 
Als Visitatrice was Zr. Wilhelma 
veel onderweg om bezoek te 
brengen aan de Zusters van 
de verschillende Communiteiten 
in Nederland, Denemarken en 
Indonesië. De goede contacten 
met het thuisfront  moesten er 
door verstevigd worden.  
                          
Uniek was ook de samenwerking 
met de Provinciale Directeur, de Heer Dekkers CM . In het leiding geven waren 
ze elkaar tot steun. Grote reizen werden gezamenlijk ondernomen.  
We zijn dankbaar voor haar leven. 

 

 
ZOMERBELEVENISSEN IN SEMINARIE-TIJDEN 

    

        Ger van Aalst     
  

    Inleiding  

 
Toen ik in de jongste  uitgaven van de Kleine Compagnie  bijdragen 
las die aandacht  besteedden  aan het feit dat 100 jaar geleden de zelfstandige 

Nederlandse provincie van de lazaristen werd opgericht, 
realiseerde  ik me weer eens, dat ik een ruim aantal jaren 
daarvan tamelijk nauw verbonden ben geweest met 
diezelfde lazaristen-gemeenschap.   
Eerst van 1951 tot 1959 als leerling op het kleinseminarie 
Wernhoutsburg, daarna drie jaar op het noviciaat-
filosofiestudie in Eefde en tenslotte anderhalf jaar als 
theologiestudent in het missiehuis in Panningen. Over mijn 
beleving en ervaring van die jaren heb ik geschreven in mijn 
boek “De biografie van mijn geloof” uit 2005 en in enige 
krantenartikelen.  

De publicaties  over dat eeuwfeest van de Nederlandse provincie én een foto die 
nog niet zo lang geleden  in de Kleine Compagnie  stond,  waren  voor mij 
aanleiding een klein maar specifiek stukje geschiedenis  uit mijn geheugen op te 

Zr. Wilhelma en Zr. Anne-Marie op bezoek in Indonesië 
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diepen. De betreffende  foto liet een aantal toenmalige studenten uit Panningen 
zien, uitgedost als een soort padvinders. Het was een groep  studenten, onder 
wie ikzelf, die zich tijdens de lange zomervakantie nuttig maakten als begeleiders 
van weeskinderen in een colonie des vacances in Frankrijk. De foto werd 
gemaakt in St. Romain les Atheux, een bergdorpje in de Hautes Alpes in de 
buurt van Grenoble. Deze foto is een illustratie van de wijze waarop, in ieder 
geval eind jaren vijftig en begin jaren zestig van de vorige eeuw, studenten hun 
lange zomervakantie doorbrachten. Dat gebeurde onder andere op de twee 
manieren waaraan ikzelf heb deelgenomen: hulpverlening in het kader van de 
Internationale Bouworde en begeleiding van (wees-) kinderen in Frankrijk tijdens 
het verblijf in hun zomeronderkomen. Veel studenten van het missiehuis in 
Panningen hebben zich zo in hun lange vrije zomermaanden nuttig gemaakt. 
Daarbij moet overigens worden aangetekend, dat deze twee manieren van 
zomerse vrijetijdsbesteding niet de enige vormen waren waarop studenten zinvol 
hun de zomertijd doorbrachten. 
Deze vakantie-bestedingen zijn voor mij een onderdeel geworden van mijn 
persoonlijke geschiedenis. Ze hebben veel herinneringen nagelaten en zeker 
bijgedragen aan de ontwikkeling van mij als persoon. Dat zal, denk ik, voor 
andere deelnemers ook wel gelden. En zo zou je deze activiteiten vanuit een 
breder perspectief kunnen zien als ook een onderdeeltje van de honderdjarige 
geschiedenis van de Nederlandse lazaristen.  
Ter illustratie van dit stukje geschiedenis heb ik een aantal ervaringen en 
belevenissen van die tijd, gravend in mijn herinnering, op papier gezet. Ik had 
daarvoor weinig of geen feitelijke documentatie tot mijn beschikking, waardoor 
mogelijk een bepaald feitje of datum niet helemaal exact kan zijn , maar dat doet, 
denk ik, niets af aan de juistheid en strekking van het geheel. 
 

Activiteiten in het kader van de Internationale Bouworde. 
De Bouworde werd in 1947 opgericht door de Vlaamse norbertijn Werenfried van 
Straaten en beoogde praktische hulp te verlenen onder andere  bij de bouw van 
gemeenschapsvoorzieningen 
in met name  Duitsland en de 
landen ten oosten daarvan. 
De achterliggende doel-
stelling was en is ook nu nog 
voorwaarden te scheppen 
voor een werkelijke vrede 
tussen mensen en volkeren.  
De hulpverlening  gebeurt 
door vrijwilligers, veelal 
studenten, voor wie dit werk 
van vormende waarde wordt 
geacht. Gegadigden die een 
aantal weken hun vooral 
fysieke werkkracht gratis willen  
inzetten, kunnen zich melden  

Zittend:1 Ger van Aalst; rij 2:  v.l.n.r. 1 Leo Mouës 6 Linus 
Roelofs; rij 3: 3 Cor Willems 6 Jan Schers 8 Gerard Verwoerd 
10 Sjef Sarneel 11 Piet de Swart 12 Ad Looijen;   
Met priesterboord:  Frans Dusee 
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en worden vervolgens met door de organisatie geregeld vervoer naar de 
bestemming gebracht, waar tegen kost en onderdak eenvoudig handwerk wordt 
verricht. Het werk betrof in die tijd vaak het handmatig uitgraven van sleuven 
voor fundamenten van (gemeenschaps)-gebouwen. 
Samen met een aantal medestudenten had ik mij begin zestiger jaren 
aangemeld bij de Bouworde. We werden ingezet voor een project in Wiener 
Neustadt in Oostenrijk, een plaats ten zuiden van Wenen. En inderdaad  
moesten wij grondwerk  verrichten voor het leggen van fundamenten van een 
gemeenschapsgebouw bestemd voor een nieuwbouwwijk, een zgn. Siedlung, 
waar veel immigranten uit Tsjechië woonden. In die jaren was het IJzeren 
Gordijn nog harde werkelijkheid en veel Tsjechen zochten een goed heenkomen 
in het vrijere buurland Oostenrijk, dat overigens ook nog maar pas daarvoor zelf 
een westerse status had gekregen. Voor velen van hen was de Tweede 
Wereldoorlog toen nog een recent verleden. Zo zagen we in werkelijkheid iets 
van de politieke wereldorde, waar we thuis alleen maar van hoorden en lazen. 
Wie van mijn medestudenten toen ook mee waren herinner ik mij niet meer, 
alleen weet ik dat in ieder geval Tjeu van Knippenberg noeste graafarbeid 
verrichtte en dat ook meneer Sjef Sarneel van de partij was. Die leek als een 
soort aalmoezenier op te treden, hoewel hij ook manmoedig het zware graafwerk 
verrichtte, vooral voor hem wel heel iets anders dan te graven in de annalen van 
de kerkgeschiedenis. 
Of hij ook was meegegaan, c.q. gestuurd om een oogje in het zeil te houden 
weet ik niet. Ik kom op deze laatste gedachte, omdat de hele setting ter plaatse 
van gemengde aard was. In de groep waren ook drie Nederlandse meisjes 
actief. Zij zorgden voor de huishoudelijke taken, waartoe vooral de 
maaltijdbereiding hoorde. Zo was het een gemengde leefgroep, die in het 
gewone leven buiten de muren van het missiehuis normaal was, maar die voor 
ons studenten een niet alledaagse ervaring was. Ook was er veelvuldig contact 
met bewoners van de wijk, vrouwen en mannen, jongens en meisjes. Een open 
wereld kortom, die nogal contrasteerde met de relatieve afgeslotenheid van het 
seminarie-leven en aldus een soort oefenterrein was voor het echte leven met de 
daarbij behorende gedragingen en omgangsvormen. Ik weet niet of deze 
vrijetijdsbesteding in de zomermaanden door de seminarie-leiding  bewust zo uit 
pedagogisch-strategische redenen werd ingezet, hetgeen ik overigens betwijfel, 
maar het werkte wel als zodanig. 
Ik kreeg er in ieder geval de eerste gevoelens van verliefdheid te ervaren. Die 
betroffen een meisje uit de wijk met de eerder vermelde Tsjechische 
achtergrond. Met het vertrek naar Nederland verdwenen overigens ook die 
gevoelens al weer snel. 
Zoals dat in een normale werksetting gaat, hadden we in het weekend vrij en 
konden we die naar eigen inzicht doorbrengen. Omdat Wenen via een snelle 
trein-tramverbinding goed en snel bereikbaar was, waren we daar in de 
weekenden regelmatig te vinden. Zo hadden we de gelegenheid alle 
bezienswaardigheden van deze mooie stad te bezichtigen. Dat bleef wel beperkt 
tot de buitenkant, want entrees kostten geld en dat hadden we niet zoveel. Toen 
ik daar toen in Wenen rondliep kon ik niet bevroeden, dat ik vele jaren later weer 
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in Wenen zou verblijven samen met mijn vrouw om daar het geboortehuis van 
haar moeder te bezoeken! 
 

Begeleider van een “Colonie de vacances”. 
 

Een ‘colonie de vacances’, in goed Nederlands een ‘zomerkamp’, is een verblijf 
in een vakantiesetting met georganiseerde ontspanningsactiviteiten voor 
minderjarige (school-) kinderen. Deze zomerkampen zijn in Frankrijk een vast 
onderdeel van het onderwijssysteem. Ze werden voor het eerste gehouden in 
1882 en beleefden hun hoogtepunt tussen 1930 en 1960, toen er 4 miljoen 
kinderen aan deelnamen.  

Deze colonies de vacances 
werden ook georganiseerd voor 
kinderen die verbleven in een 
weeshuis. Veel weeshuizen 
werden beheerd door zuster-
congregaties. Ook de Dochters 
van Liefde hadden weeshuizen 
onder hun beheer. In de lange 
schoolvrije zomermaanden trok 
de hele populatie van zo’n huis 
naar een buitenverblijf, dat vaak 
in Zuid Frankrijk was gelegen.   
Begin jaren zestig heb ik twee 
maal gewerkt als begeleider in 

een dergelijke colonie de vacances met de populatie van een weeshuis van de 
Dochters van Liefde , een keer in het hierboven al vermelde St. Romain les 
Atheux en een keer in de omgeving van Saint Etienne.  
Ik weet niet hoe de contacten daarover en de aanmelding daarvoor verliepen, 
maar de verbindingen van de lazaristen met de aan hen gelieerde Dochters van 
Liefde zullen hier niet vreemd aan zijn geweest. Meerdere mede-
studenten/confraters van het missiehuis in Panningen werkten ook in beide 
genoemde colonies. In ieder geval waren dat Vic Groetelaars, Bram Heijboer, 
Hennie en Frans Bomers en Jac Reintjes.  
Het was onze taak de kinderen in hun vele vrije tijd bezig te houden en daarvoor 
activiteiten te verzinnen en uit te voeren en hen verder te begeleiden in de 
routine van de dag: ontbijt, lunch, siësta, avondeten en nachtrust. We hadden 
voor dit alles geen enkele opleiding. Zelfs de taal hadden we aanvankelijk niet ter 
beschikking, want ons school-frans spoorde niet bepaald met het slangachtige 
taalgebruik van de kinderen, die meestal een Frans-Algerijnse achtergrond 
hadden. Maar we leerden snel en op het eind van de zomer was ons Frans 
redelijk op gebruiksniveau. 
 

Op visite bij de pastoor van Ars. 
 

De zorg voor de weeskinderen ging in de colonie de hele week ononderbroken 
door, maar af en toe was er toch ook voor ons enige ontspanning nodig. Daarom 
werden we af en toe twee aan twee een dag vrij geroosterd, zodat we die naar 

Ger van Aalst 
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eigen behoefte konden invullen. Dat deden we meestal door er op uit te trekken 
en bijzondere en bezienswaardige plaatsen en objecten in de regio te bezoeken. 
Het vervoer daarvoor deden we liftend. Ofschoon we ter plekke altijd in gewone 
leken-kleren liepen, deden we voor die uitstapjes ons zwarte pak met boordje 
aan, omdat dat een garantie was voor een snelle lift. Zo trokken mijn 
compagnon, ik meen dat het Frans Bomers was, en ik op een dag vanuit onze 
standplaats bij St. Etienne naar Ars. Die plaats, voluit Ars-sur-Formans geheten, 
lag daar redelijk in de buurt en was ons natuurlijk bekend om zijn heilig 
verklaarde pastoor. Ik had  wel van hem gehoord, maar wist weinig van hem. Ik 
ging er niet heen uit een gevoel van verering en devotie, maar meer als naar een 
curieuze bezienswaardigheid. Want hoe ligt iemand er bij, die toen net honderd 
jaar geleden was gestorven en wiens lichaam niet tot stof is vergaan? Het 
lichaam van de curé lag er, vond ik, niet erg spectaculair bij in zijn glazen schrijn 
en riep bij mij geen gevoelens van ontzag of eerbied op. Toen ik me later naar 
aanleiding van dit bezoek nader verdiepte in het leven van de pastoor van Ars, 
bleek ik hem daar ter plaatse te kort te hebben gedaan. Hij bleek een priester 
naar mijn ideaalbeeld te zijn geweest: nederig, eenvoudig en vooral heel sociaal 
bewogen, kortom een Vincentiaan pur sang. 
 

Een bezoek aan de gemeenschap van Taizé. 
 

Taizé is een plaatsje iets ten noordwesten van Mâcron, dat op zijn beurt ten 
noorden van Lyon aan de grote snelweg A6 ligt. In dat Taizé stichtte Roger 
Schutz in 1949 een oecumenische kloostergemeenschap. De deelnemende 
broeders wijden zich aan een leven in celibaat, gemeenschapsleven en 
eenvoud, dat alles bekrachtigd door de zgn. levensbeloften. Met het oog op de 
oorspronkelijk protestants-christelijke signatuur van de gemeenschap bezag ik 
het met een zekere katholieke trots als een terugkeer naar het concept van de 
moederkerk. Dit kloosterachtig verband leek immers wel heel veel op de 
katholieke monastieke levenswijze. Een bekend voorbeeld daarvan was, al of 
niet toevalligerwijs, een stukje zuidelijk van Taizé te vinden: de abdij van Cluny. 
Naast veel theologen trok de oecumenische gemeenschap van Taizé vanaf eind 
jaren vijftig van de twintigste eeuw veel jongeren aan. Ze kwamen er voor een 
periode van ontmoeting en bezinning. Het was een de tijd vol verwachting en 
hoop op een nieuwe en vreedzame wereld. Nog altijd vinden jaarlijks duizenden 
jongeren hun weg naar Taizé.  
Wij, ik weet niet meer precies wie toen mijn reisgenoot was,  gingen in 1961 ook 
op weg naar Taizé vanuit de colonie de vacances bij St.Etienne. Taizé was 
vandaar op één dag redelijk bereikbaar en te bezoeken. Het was onze bedoeling 
deel te nemen aan een van de dagelijkse sessies, waarbij de broeders uit hun 
verblijf naar buiten kwamen om samen met de aanwezige bezoekers te bidden, 
te zingen en te mediteren. De omliggende weide-achtige ruimte was inderdaad 
vol, bezet met vooral jongeren. Ik herinner me niet dat we die dag inderdaad een 
interactie met de kloosterlingen hebben gehad. Ondanks de roep van 
vernieuwing en hoop die er van uitging heb ik toen Taizé  niet als bijzonder 
inspirerend ervaren. De trip naar Taizé bleef voor mij een bezoek aan een 
beroemde en hippe bezienswaardigheid. 
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Op de boerderij van de familie Heijboer. 
 

Toen het zomerkamp van 
1963 in St. Romain les Atheux 
was geëindigd, besloten we 
alvorens huiswaarts te keren 
een toeristische omweg te 
maken naar de Corrèze. Niet 
lang daarvoor waren de 
ouders van onze collega Bram 
Heijboer vanuit Zeeland naar 
die zacht glooiende streek met 
uitgestrekte heidevelden 
geëmigreerd. Ze hadden zich 
daar gevestigd in een wat 
vervallen boerderij om er een 
nieuw boerenbestaan op te  
bouwen. Bram nam de gelegenheid te baat zijn ouders daar te bezoeken en 
nodigde ons uit met hem mee te gaan. De extra kilometers per trein die dat met 
zich meebracht, moesten we overigens uit onze eigen zak betalen, omdat de 
organisatie van de colonie alleen de kortste weg terug naar Nederland 
vergoedde! 
Ik weet niet meer of het tijdens deze omweg naar de Corrèze was, dat we 
Marseille aandeden, maar we hebben die stad in ieder geval in die tijd bezocht 
en er  bij de Vieux Port en aan het strand van de Middellandse Zee gestaan. In 
mijn boven genoemde boek heb ik geschreven, dat  de aan mij geboden invulling 
van de zomervacanties in die jaren mijn leven heeft verrijkt en mij kansen heeft 
geboden om iets van de wereld te zien die ik anders in die tijd niet gekregen zou 
hebben. Ik schreef toen hoe bijzonder het was, dat ik eerder de Middellandse 
Zee had gezien dan op het strand van de Noordzee had gestaan. 
De ontvangst door de familie Heijboer was bijzonder hartelijk. We hoorden en 

zagen hoeveel pionierswerk ze moesten 
verrichten om de boerderij in bedrijf te 
krijgen. Zelfs een basisvoorziening als 
wateraanvoer hadden ze zelf moeten 
aanleggen. Maar met een aanstekelijk 
enthousiasme pasten ze zich aan. 
Illustratief daarvoor was deze anekdote 
die moeder Heijboer vertelde. Als 
gedegen katholiek wilde zij ook in haar 
nieuwe omgeving te biecht blijven gaan. 

Omdat zij het Frans nog niet zodanig beheerste dat ze zonder ondersteunende 
hulpmiddelen de biechtstoel in durfde, had ze haar biechtpuntjes op een briefje 
geschreven en was ze van plan die aan de biechtvader voor te lezen. Maar toen 
ze de deur van de biechtstoel achter zich dichttrok, was het helemaal donker in 
de biechtstoel en viel er niets te lezen. Gelukkig sloot de deur niet helemaal 
perfect en liet hij bovenin een kiertje, waardoor een lichtstreep viel. Moeder 

Voor het huis van de familie Heijboer: V.l.n.r. 1 Vic Groetelaars 
3 Bram Heijboer 4 Frans Bomers 5 Ger van Aalst 6 Henny Bomers   

Bram Heijboer 
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Heijboer bedacht zich geen moment, klom op een stoel en las vanuit de hoogte 
haar zonden voor aan de biechtvader ergens beneden haar. 
 

Zonder onderdak in Parijs. 
 

De reis van en naar bestemmingen van de colonie de vacances ging meestal 
over Parijs. We maakten dan van de gelegenheid gebruik enige tijd in die stad 
door te brengen en haar vele bezienswaardigheden te bezichtigen. Zo gingen we 
ook een keer langs bij het moederhuis van de lazaristen in de Rue de Sèvres. 
Behalve dat het vanzelfsprekend was dat je als lazarist het hoofdkwartier van je 
congregatie bezocht, was er die keer nog een andere aanleiding dat te doen. Om 
een af andere reden konden we op een dag onze geplande reis vanuit Parijs niet 
voortzetten en zouden we de nacht in de stad moeten doorbrengen. Maar we 
hadden nog geen onderdak geregeld. Ons aller moederhuis leek de oplossing. 
Dat bleek  niet zo te zijn. We melden ons met het luiden van een bel aan een 
grote poort in een lange stenen muur. Toen de poort openging zagen we, zo is 
het in mijn herinnering opgeslagen, een verrassend ruime tuinachtige omgeving 
met op de achtergrond een imposant gebouw. We maakten ons bekend als 
jonge lazaristen-confrères uit Holland, legden onze situatie uit en vroegen om 
nachtlogies. De reactie was niet erg gastvrij, niet echt Vincentiaans dus. Men kon 
ons in het hoofdkwartier van de congregatie geen onderdak bieden en verwees 
ons naar de Mission Hollandaise. Dat laatste vermoed ik tenminste, want daar 
hebben we ons gemeld. Het moet wel haast, dat we daar onderdak hebben 
gevonden, ofschoon daar niet veel ruimte zal zijn geweest, gemeten aan de 
kleine kapel, waar we ’s morgens de mis hebben bijgewoond. 
 

In de Rue du Bac. 
 

Er was nog een derde plek in Parijs te bezoeken, die een relatie had met onze 
lazaristen-achtergrond: de kapel aan de Rue du Bac. Aan deze statige Parijse 
avenue ligt het moederhuis van de Dochters van Liefde. Daarin bevindt zich de 
kapel van Onze Lieve Vrouw van de Wonderdadige Medaille. In die kapel ging ik 
opnieuw op bezoek bij een overledene, van wie het lichaam na vele jaren nog 
steeds intact was en die was opgebaard in een glazen schrijn. Het betrof 
natuurlijk de heilige Catharina Labouré. Catharina trad in 1830 in bij de Dochters 
van Liefde en werkte tientallen jaren als verpleegster in een ziekenhuis in Parijs. 
Zij kreeg drie maal een Mariaverschijning en in één daarvan kreeg ze de 
opdracht tot het slaan van een bijzondere medaille om Maria’s bekendheid onder 
de mensen te vergroten. Dat werd de Wonderdadige Medaille, die de meest 
verbreide medaille ter wereld is geworden. Zij overleed in 1877. En toen ze in 
1933 met het oog op haar zaligverklaring werd opgegraven, bleek haar lichaam 
nog steeds geheel gaaf te zijn gebleven. Haar heiligverklaring volgde in 1947. De 
aanblik van Catharina Labouré vond ik aangenamer dan die van de pastoor van 
Ars. Mogelijk kwam dat door haar  serene uitstraling en door haar in devotie tot 
bidden gevouwen handen. En in mijn portemonnee zit na 60 jaar nog steeds de 
wonderdadige medaille! 
 

 



102 
 

De hand van de president. 
 

Tijdens een van onze sightseeings in Parijs belandden we al wandelend aan de 
achterkant van het Louvre. Naast een van de bijgebouwen zagen we een grote 
zwarte auto staan. Het was een Citroën DS, die wel met Franse elégance 
Déesse, de godin, wordt genoemd. Kennelijk het vervoersmiddel van een 
belangrijk persoon. Dat werd bevestigd, toen we voor op de auto het 
presidentiële banier ontwaarden. Maar dat het hier echt ging om de president 
van Frankrijk, Charles de Gaulle, hadden we niet voor mogelijk gehouden. 
Omstanders vertelden dat de president in de gebouwen van het Louvre verbleef 
en binnen afzienbare tijd naar buiten zou komen. Daar stond een groep mensen 
op te wachten bij een grote deur, waar een trap met stenen treden naar toe 
leidde. De trap was aan weerszijden voorzien van een leuning. We sloten ons 
aan bij de wachtenden en na enige tijd kwam president de Gaulle inderdaad naar 
buiten. Onder gejuich van het publiek schreed hij de trap af, links en rechts 
handenschuddend. Mijn poging hem ook een hand te geven is gelukt, zij het dat 
ik het moest doen met een vluchtige aanraking van zijn vingers. Vanaf deze 
ontmoeting ben ik president Charles de Gaulle met extra belangstelling blijven 
volgen.  
 

Tot slot. 
 

Tot zover enige van mijn belevenissen in de zomers van mijn groot-seminarie-
tijd. Ik heb ze opgetekend uit mijn herinnering en ze zijn een beschrijving van 
een stukje persoonlijke geschiedenis. Misschien heeft de beschrijving  van deze  
persoonlijke belevenissen ook iets van algemene geldigheid voor de wijze 
waarop met name in de zestiger jaren van de twintigste eeuw veel 
priesterstudenten van de Nederlandse  lazaristen hun zomervakantie 
doorbrachten. Als dat zo is, is het misschien inderdaad waar dat daarmee ook, in 
alle bescheidenheid en zonder enige pretentie, een stukje historie van de 
Nederlandse lazaristen-gemeenschap  is  geschreven. Vanuit die gedachte heb 
ik deze herinneringen aangeboden aan de redactie van de Kleine Compagnie. 
 

Gaanderen, voorjaar 2021 
 

 
UITBREIDING VAN ZORGCENTRUM 
VINCENT DEPAUL 

 

Al heel lang bestaan er plannen meer 
ruimte te creëren voor het Zorgcentrum.  
De Dochters der Liefde, nu woonachtig 
in Den Bosch, wensen naar Panningen 
te komen én men heeft meer kamers 
nodig voor andere bewoners. Er wordt 
een nieuwe vleugel aangebouwd  
(zie tekening). 
Jos Roemer, assistent van overste Rafael Isharianto, deelt het volgende mee: 
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Op vrijdag 18 juni 2021 hebben 
onze overste en onze econoom 
het contract ondertekend met de 
aannemer, Van Wijnen. De 
directeur van Van Wijnen had 
speciaal voor de gelegenheid een 
taart meegebracht met een 
afbeelding van de nieuwbouw 
erop. Met die ondertekening en 
het aansnijden van de taart is de 
nieuwbouw officieel begonnen.  

Maar in feite was er al van alles merkbaar. De bouwhekken zijn geplaatst, er is 
een container met materiaal op het grasveld gezet, de uitbouw van de refter van 
het Zorgcentrum is afgebroken en het prieeltje naast het kippenhok is gesloopt.  
Op 12 juli 2021 wordt een begin gemaakt met de fundering van het gebouw. 
Daar wordt vervolgens een vloer op 
gelegd. Vanaf september wordt er 
gewerkt aan de begane grond.  
Vanaf oktober komt de eerste 
verdieping in beeld en vanaf november 
de tweede. Ondertussen staat er een 
grote hijskraan binnen de bouwhekken 
die alle zware materialen naar de juiste 
plek takelt. 
In de planning staat bij 14 juli 2022: 
schoonmaken gebouw. Twee weken 
later vindt de sleuteloverdracht plaats.  
 

U kunt de verbouwing volgen via www.vincentianmovement.nl waar U 
‘bouwbrieven’ en ‘nieuwsbrieven’ vindt die over de werkzaamheden berichten.     
 
 

Bij Uitgeverij Van Warven te Kampen verscheen een nieuw boek van 
Tjeu van Knippenberg. U kunt de Inleiding lezen van 

De dynamiek van verhaaldomeinen 
 

In de jaren vijftig van de vorige eeuw had ik een rol in de missieoptocht die, 
zoals dat het geval is bij een bloemencorso, door ons dorp trok. Op een rij 
van wagens speelden zich kleurrijke taferelen af - allemaal uitbeeldingen 
van de geloofsverkondiging door westerse missionarissen in exotische 
landen. De scène op mijn wagen liet zien hoe een van die missionarissen 
werd gemarteld. Ik was die missionaris. Het loog er niet om. Mijn folteraar 
sloeg me, tot aan een bloedneus toe. Later hoorde ik hoe toeschouwers 
langs de weg, bij het zien van dit martelaarsbloed, tranen in hun ogen 

http://www.vincentianmovement.nl/
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kregen. Zo levensecht, zo gemeenschappelijk en zo verkondigend was de 
christelijke levensbeschouwing, hier in haar rooms katholieke variant. Er 
was sprake van resonantie: het geloofsverhaal en het leven van de 
toeschouwers stonden in levend contact met elkaar.  
 

In het decennium dat volgt, de zestiger jaren, 
begint wat Hans Boutellier noemt 'het seculiere 
experiment': hoe we van God los gingen 
samenleven.  
 

De levensechte geloofsbeleving gaat over in 
verlegenheid, het gemeenschappelijke ideaal 
verhuist naar de privé sector, de onbetwijfelde 
verkondiging maakt plaats voor vervaging. In die 
tijd werd ik priester-missionaris. Er volgde echter 
geen aanstelling als geloofsverkondiger in het 
buitenland. Ik kreeg de opdracht om hier, in de 
westerse wereld, het seculiere experiment mee te 
maken en zelf de samenhang te zoeken in wat ik 
geloof en wie ik als priester ben.  

 

Het verhaal van mijn levensbeschouwing is, zoals bij heel veel mensen, van 
een zekere eenstemmigheid overgegaan naar een meerstemmige 
compositie. Er klinken verschillende tonen, maar niet per se in de klassieke 
harmonie. Contrast krijgt ruimte.  
 

Ofschoon onderdeel van de secularisering, zie ik het belang van de 
christelijke grondtoon die tot uitdrukking komt in geloof, hoop en liefde, 
graadmeters voor de kwaliteit van leven en samenleven tot op de dag van 
vandaag. De betekenis ervan wil ik delen met anderen. Maar hoe gaat dat 
binnen de context van een persoonlijke en collectieve meerstemmigheid?  
Is het contrast niet te groot? Is er een verband mogelijk tussen elkaar 
tegensprekende stemmen en staan die in verbinding met een herkenbare 
grondtoon? Kan er sprake zijn van resonantie?  
 

Ik schrijf er een essay over - dat is letterlijk een probeersel. Ik merk 
namelijk dat de christelijke vertelling over geloof, hoop en liefde nogal 
eens blijft steken in verlegenheid of in onbegrijpelijk geworden formules. In 
dit essay stel ik de vraag hoe mensen al vertellend elkaar kunnen helpen 
zich bewust te worden van wat belangrijk voor hen is. Is het mogelijk 
verhalen met elkaar te delen en zo meer en meer auteur te worden van de 
levensbeschouwing die echt bij je hoort? Ik introduceer vier domeinen, 
verschillende lagen die kunnen worden onderscheiden in het verhaal. Ik 
probeer iets te laten zien van verbanden tussen die verhaaldomeinen en 
hoe dat kan helpen om het eigen verhaal en dat van de ander beter te 
verstaan. Het gaat er steeds om dat de verteller meer open raakt voor het 
brede spectrum van leven en de grondtoon ervan.  
  

Tjeu van Knippenberg, Jan Pubben, 
Jan Hendrickx  en Giel Absil 
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Mensen kunnen elkaar daarbij helpen, de een als verteller-auteur, de 
ander als actor-luisteraar, en omgekeerd. Daarom is in dit essay sprake 
van wederzijdse inzet, gericht op kwalitatieve ontwikkeling van het 
verhaal. Ze gaat uit van mensen die vertrouwen op de werking van een 
gelijkwaardig samenspel, zij het in een-op-een-relaties of in een groeps-
setting. Mensen delen elkaars verhaal en worden zo auteur en actor, gids 
voor elkaar. De kunst bestaat erin elkaars verhaal te begrijpen en te 
verduidelijken. In die zin is dit essay bedoeld voor ieder die zelf of in 
samenspraak met anderen de breedte, de lengte en de diepte van het 
eigen levensbeschouwelijk verhaal wil verkennen en het optimaal ter 
beschikking wil krijgen.  
 

In het gesprek onderscheid ik twee rollen: die van verteller en die van 
actor. De rol van actor vergt communicatieve vaardigheden op het terrein 
van concentreren, luisteren, exploreren, ordenen en evalueren. Dit essay 
kan een richtingwijzer zijn voor de helpende bijdrage van de actor die er 
op gericht is dat de verteller het levensbeschouwelijk verhaal beter onder 
woorden kan brengen en daardoor meer in overeenstemming raakt met 
wie hij is of worden wil.  
 

André Droogers schreef een creatieve en praktische 
gids om er achter te komen hoe de eigen 
levensbeschouwing eruit ziet.  
Kieswijzer Levensbeschouwing heet het. Via kieslijsten die 
bestaan uit tegengestelde opinies, kun je scoren en 
zicht krijgen op je levensbeschouwelijke houding.  
Mijn essay is eerder procesgericht. Ik onderzoek 
elementen die van belang zijn om de dynamiek van 
het levensbeschouwelijk verhaal te begrijpen en de 
communicatie erover te bevorderen. Ik doe dat in vier 
delen. Eerst komt aan de orde hoe verhalen 
bouwstenen zijn voor de ontwikkeling van 
(levensbeschouwelijke) identiteit.  
De vraag is daar: hoe kom ik al vertellend tot mezelf? (I). Daarna laat ik 
zien dat de  
feitelijke beantwoording van die vraag geen gebaande weg kent. 
Tegenstellingen en grenzen spelen hun rol. Ze duiken voortdurend op en 
bepalen de dynamiek van het verhaal dat vorm krijgt in verschillende 
domeinen: het gesprek met zichzelf, met een ander, met de cultuur en met 
de bron (II). Vervolgens doet zich de vraag voor hoe de een voor de ander 
van betekenis kan zijn in het omgaan met dit meerstemmige verhaal.  
Hoe kunnen verteller en actor hierin met elkaar samenwerken? Ik sta stil 
bij houdingen en competenties die, met name in activerend leiderschap, 
van belang zijn om het verhaal meer ter beschikking te (laten) krijgen (III). 
In het laatste deel introduceer ik vijf concrete praktijken. Ze zijn bedoeld 
om in de wisselwerking van inzicht en gedrag het levensbeschouwelijk 
gesprek ruimte te geven (IV).  
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UIT DE OUDE DOOS 
    

Emmaus 1912, aangekocht in 1904 als buitenverblijf van de Lazaristen 

Uit weekblad “Midden-Limburg” 5-5-1945 

1915 Terug naar het Missiehuis 

Kapel Emmaus 1912 
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Oude kerk van Panningen, Missiehuis met kapel en “Bolles Meule” (1912) 

Uit krant “De Tijd”  29-2-1928 

Eetzaal Missiehuis 1928 
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OVERLEDENEN 
 

Mevr. Nel Nijssen-Janssen, zus van Chris Janssen cm  
Mevr. An Steeghs, bewoonster van ons Zorgcentrum   
Zuster Wilhelma van de Pas, Dochter der Liefde 

 
 
 
OVERLEDENEN VAN DE CONGREGATIE VAN DE MISSIE WERELDWIJD  

 
Nomen  Cond.  Dies ob.   Prov.  Aet.   Voc.  
MARRAS 
Angelo   Sac   02/05/2021   ITA   62   23  
DEVINE  
Richard J.  Sac   04/05/2021   ORL   92   72  
RETA ORZANCO  
Gregorio  Fra   04/05/2021   SVP   95   76 VERWOERD  
Gerard (G.A.)  Sac   04/05/2021   CGN (HOL)  81   61 
TANDYASUKMANA  
Theodorus  Sac   06/05/2021   IDS   88   63  
TIRKEY  
Prakash   Sac   07/05/2021    INS    56   36  
VILA VILA  
Pío   Sac   23/05/2021    SVP   91   70 ESCALONA 
ZABALETA  
José Leonardo  Sac   25/05/2021    COL    43   17 SALVADÓ 
PARCERISA  
Eduardo   Sac     27/05/2021    SVP   95   79  
REYES FORERO  
Gonzalo   Sac   28/05/2021    COL   98   77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-mailadres voor de Kleine Co: secretariaat@lazaristen.com Panningen, 

Juni 2021.   

Uitgebreide informatie over de Nederlandse Lazaristen en hun ‘Lines of 

Action’ kunt u vinden op www.lazaristen.com en 

www.vincentianmovement.nl 

http://www.lazaristen.com/
http://www.vincentianmovement.nl/

