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27 SEPTEMBER: FEESTDAG VAN DE HEILIGE VINCENT DE PAUL 
 

 
   
 

Bij de afbeelding van het glas in 
loodraam van de Belgische kunstenaar 
Jean-Baptiste Capronnier (1814-1891), 
glazenier, suggereert onze overste 
Rafael Isharianto de volgende 
meditatieve teksten van Vincent.  
 
 

 
 
"Wat een geluk deze gevangenen te dienen, 
achtergelaten in de handen van lieden die geen 
medelijden met hen hebben. Ik zag deze arme 
mensen, behandeld als vee" (SV, X, 125) 
 

"We kunnen zeggen dat de blijde boodschap 
verkondigen aan de armen niet alleen betekent 
dat we hen de mysteries van het geloof moeten 
leren voor hun bevrijding, maar ook moeten doen 
wat door de profeten is voorzegd en voorgeleefd 
om het evangelie effectief te maken" (SV, XII, 
75) 

 

Dit kunstwerk bevindt zich in de eetzaal 
van het Missiehuis. 
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GELUKWENS VAN DE PROVINCIAAL VAN INDONESIË, P. MANUEL EDI 

PRASETYO, BIJ GELEGENHEID VAN HET ZILVEREN PRIESTERFEEST VAN 

RAFAEL ISHARIANTO EN RUDY SULISTIJO. 
 

Beste confraters en andere deelnemers aan deze eucharistie-
viering,  
Allereerst wil ik u bedanken voor de uitnodiging om aanwezig 
te zijn bij de viering van het 25-jarig priesterjubileum van pater 
Rafael Isharianto en pater Stephanus Rudy Sulistijo en ook bij 
de viering die de samenwerking markeert tussen de de 
provincie van Indonesië van de Congregatie der Missie met de 
Nederlandse Lazaristen. Ik stel het zeer op prijs. Ik 
verontschuldig mij voor het feit dat ik niet bij de viering 

aanwezig kan zijn, vanwege de Covid-19 pandemie. Deze pandemie wordt 
erger in Indonesië. De regering eist regels en stelt voorwaarden voor het reizen. 
Ik bid voor u en moge deze viering een overvloed van Gods zegeningen en 
genaden voor ieder van u brengen.  
Laat me terugblikken op wat er 98 jaar geleden gebeurde, toen de 
missionarissen van de Nederlandse provincie op 6 juli 1923 voor het eerst naar 
Nederlands-Indië (nu Indonesië) kwamen. Hun aanwezigheid is het begin van 
de geboorte van de Indonesische Provincie. De geschiedenis van het leven en 
het werken van de Indonesische Provincie begint met de komst van pater 
Theophile de Backere (overste), pater Emile Sarneel, pater Jan Wolters, pater 
Theodorus Heuvelmans en pater Cornelis Klamer. De missie van de Lazaristen 
in Indonesië is nauw verbonden met de geschiedenis van het bisdom Surabaya. 
In die tijd leefden daar ongeveer 40 katholieken. Met veel ijver voor de mensen 
begonnen de vijf missionarissen het Evangelie te verkondigen aan de 
plaatselijke bevolking die over het algemeen arm was.  
Wat zij deden was de Blijde Boodschap verkondigen, met veel liefde en hard 
werken. Onvermoeibaar reisden zij langs vele dorpen om de mensen te dienen. 
Met volharding en opoffering begonnen zij met het opzetten van pastorale 
sectoren en parochies, gezondheidszorg, scholen en ook een seminarie. Als 
Lazaristen zochten de Nederlandse missionarissen ook naar religieuze 
roepingen. In 1929 hadden zij overwogen een kleinseminarie op te richten, 
maar dit kon niet worden gerealiseerd door gebrek aan personeel en vanwege 
de economische crisis als gevolg van de Eerste Wereldoorlog. In 1933 werden 
twee jonge Indonesiërs toegelaten in het noviciaat in Panningen. Een van hen, 
pater I. Dwidjasoesastra, werd later, in 1940, tot priester gewijd.  
In 1958 werd de Indonesische provincie van de Congregatie der Missie 
opgericht. En in 1961 werd de kerkelijke hiërarchie van Indonesië erkend door 
het Vaticaan. Door deze erkenning werd het missiegebied van de Lazaristen nu 
het bisdom Surabaya. Met hun liefdevolle hart gaven de Nederlandse 
missionarissen zich volledig om het Evangelie te verkondigen, te getuigen van 
het christelijk geloof, de Kerk op te bouwen en het zaad van de Congregatie der 
Missie te zaaien.  
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De kleine zaadjes die door de Nederlandse missionarissen in 1923 zijn geplant, 
zijn geleidelijk gegroeid en hebben vruchten afgeworpen voor zowel de Kerk als 
de Congregatie. Het is door de Goddelijke Voorzienigheid dat de Indonesische 
provincie groeit, zowel in aantal als in apostolisch werk. Samen met de 
ontwikkeling van de maatschappij worden nieuwe apostolaatsactiviteiten 
uitgevoerd om tegemoet te komen aan de noden van de plaatselijke en de 
universele Kerk, alsook aan de noden van de Congregatie der Missie, zowel op 
provinciaal als op internationaal niveau.  
We gaan terug naar 1923. Gedreven door missionaire geest, kwamen de 
Nederlandse missionarissen naar Indonesië. Dezelfde missionaire geest 
bewoog ook de Indonesische Provincie om deel te nemen aan binnenlandse en 
internationale zending. De Indonesische Provincie begon een nieuwe 
binnenlandse missie in West Kalimantan (Borneo) in 1976 en daarna in Zuid-
Kalimantan en West-Papoea. In 1995 opende de provincie een nieuwe 
internationale missie door haar missionarissen voor het eerst naar Taiwan te 
sturen, en vervolgens naar Papoea Nieuw Guinea, Salomonseiland, 
Philadelphia, Bolivia, Suriname, en recentelijk naar Nederland door de 
aanwezigheid van pater Rafael Isharianto in juli 2020, gevolgd door pater 
Stephanus Rudy Sulistijo in juni 2021. 
Mijn hartelijke dank gaat uit naar God die door zijn uitverkoren volk de 
Indonesische missionarissen heeft geroepen om in Nederland te werken. Dit is 
het werk van God. De heilige Vincent de Paul zegt: “Wie heeft ons gezonden 
om op missie te gaan? Het is de Heer die dit alles doet, en wel door middel van 
hen die Hij juist acht, zodat alle eer aan Hem toekomt” (SVP XI, 731). Mijn 
diepste dankbaarheid gaat uit naar u, de Nederlandse confraters, die de 
provincie van Indonesië uitnodigen om met u samen te werken. Dit is voor ons 
een eer. Wij hopen samen de Blijde Boodschap te verkondigen, te getuigen van 
het christelijke geloof en de aanwezigheid van de Lazaristen in Nederland een 
nieuw leven in te blazen. Op 20 februari 2020 hebben we in het missiehuis St. 
Jozef de Indonesisch-Nederlandse historische samenwerking gevierd.  
Om deze samenwerking in stand te houden, zullen we voortdurend vragen om 
Gods genade, zodat we de missie kunnen uitvoeren als een zegen van God die 
ons is toevertrouwd. Zoals de heilige Vincent ons herinnert: “Laten wij deze 
grote genade niet onwaardig worden, totdat God haar tenslotte van ons 
terugneemt. Laten wij deze zegen niet van ons afnemen. Hij is bereid geweest 
deze kleine Compagnie te gebruiken om zijn plan te verwezenlijken.” We doen 
ons best om het plan van de Congregatie te versterken en te ondersteunen 
door Indonesische confraters te sturen in overeenstemming met de verzoeken 
en behoeften. De Indonesische Provincie bereidt de confraters die naar 
Nederland gezonden zullen worden serieus voor (taal, kennis van cultuur, 
sociaal-politiek aspect, religiositeit, etc. [cf. Provincial Norms, 23]). 
Bij deze mooie en gedenkwaardige viering wil ik pater Rafael Isharianto en 
pater Stephanus Rudy Sulistijo van harte gelukwensen met hun 25-jarig 
priesterjubileum. Moge de Heer u de zegen schenken die u nodig hebt bij het 
volbrengen van uw zending als Vincentiaanse missionarissen in Nederland. 
Moge de grote liefde, het onvermoeibaar harde werken, het ontelbare 
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doorzettingsvermogen en de opoffering van Nederlandse missionarissen bij het 
uitvoeren van hun missie in Indonesië, een voorbeeld en inspiratie zijn voor u 
beiden. Houd vast aan “Jezus Christus, de regel van de zending” (Constitutie 
5), wees trouw aan de heilige Vincent” (Constitutie 1) en leef “het charisma en 
de vijf Vincentiaanse deugden” (Constitutie 7), dan zult u samen kunnen werken 
aan de opbouw van Gods Koninkrijk en aan de revitalisering van de 
aanwezigheid van de Lazaristen in Nederland. Moge uw aanwezigheid helpen 
de Vincentiaanse spiritualiteit in Nederland levend te houden. Van harte 
gefeliciteerd met het 25-jarig priesterjubileum. 
Staat u mij toe mijn toespraak af te sluiten met een citaat uit de woorden van 
pater Robert P. Maloney, “Het is niet het verlies van aantallen dat de 
Congregatie moet vrezen. Het is niet het verlies van instellingen. Wat we 
werkelijk moeten vrezen is het verlies van het vuur (de missionaire geest) in 
onze harten. Wat brandt in het hart van de ware missionaris is een diep 
verlangen, een verlangen om Christus te volgen als brenger van het Evangelie 
aan de armen” (Robert P. Maloney, He Hears the Cry of the Poor, blz. 125). 
God zegene ieder van u. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

HET ARCHIEF VAN DE NEDERLANDSE LAZARISTEN IN HET 

ERFGOEDCENTRUM NEDERLANDS KLOOSTERLEVEN TE 

SINT AGATHA,  DEEL 2 

Otto S. Lankhorst, oud-bibliothecaris van het Erfgoedcentrum 
 

In het vorige nummer van de Kleine Compagnie las u hoe het archief 

van de Nederlandse Lazaristen tot stand is gekomen en wat er gebeurde 

voordat op donderdag 9 februari 2012 de verhuiswagen vanuit 

Panningen in Sint Agatha kwam voorrijden om de honderden 

archiefdozen te brengen. 

 Toen al die dozen in huis waren, kon archivaris Caspar van den Berg aan de slag 

om het archief te inventariseren. Dat betekende alle archiefstukken ompakken in 

zuurvrije dozen en omslagen, waarbij ijzeren paperclips, roestende nietjes en plastic 

hoesjes werden verwijderd, omdat deze voor het bewaren op lange termijn – en dat is de 

bedoeling – schadelijk zijn. En alle archiefstukken moeten worden beschreven, d.w.z. 

voorzien van een beschrijving die goed samenvat waar het betreffende dossier over 

handelt. Het is steeds weer de uitdaging, zoals bij elk vastleggen van documentaire 
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informatie, om zo beknopt, zo helder en zo informatief mogelijk te formuleren. Teveel 

informatie schaadt de overzichtelijkheid, te weinig informatie zorgt ervoor dat de 

stukken niet goed vindbaar zijn. Bij het inventariseren worden dubbele exemplaren 

verwijderd en stukken die bij elkaar horen, samengevoegd.  

 Een belangrijk onderdeel van het archief zijn de persoonsdossiers en de 

persoonsarchieven. In een persoonsdossier bevinden zich alle documenten en 

correspondentie die in de loop der jaren door de congregatie over een van haar leden is 

bijeengebracht. Dat kan zijn vanaf het briefje waarmee een belangstellende jongen komt 

vragen of hij eens mag komen om kennis te maken tot aan de condoleancebrieven die na 

het overlijden van die inmiddels oud geworden jongen zijn ontvangen. Een 

persoonsarchief oftewel nalatenschap bevat alle stukken die een persoon zelf heeft 

nagelaten, met name al zijn al dan niet uitgegeven geschriften. 

 Het ordenen en beschrijven van de stukken levert een archiefinventaris op, 

ingedeeld in rubrieken en sub-rubrieken volgens een archiefschema dat door de 

archivarissen van het Erfgoedcentrum specifiek voor kloosterarchieven is ontworpen. 

Toen Caspar van den Berg de inventaris voor het lazaristenarchief had opgesteld en alle 

stukken veilig waren opgeborgen in zuurvrije dozen en omslagen, moest de vraag 

worden beantwoord: hoe nu verder? De congregatie besloot te kiezen voor het 

Erfgoedcentrum als bewaarplaats voor de toekomst vanwege de klimatologisch 

uitstekende omstandigheden in het depot aldaar en de professionele handen die het er 

verzorgen. Bovendien zal het archief in het Erfgoedcentrum, te midden van de 

archieven van andere orden en congregaties de aandacht van onderzoekers kunnen 

krijgen die het verdient. Dat betekende dat de lazaristen in 2015 volwaardig participant 

werden van de Stichting Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven. De overeenkomst 

daartoe werd op 17 december 2015 getekend door de overste, Harry Jaspers. De rituele 

afsluiting gebeurde op dinsdag 9 mei 2017 door het 

plaatsen van een rood pinnetje op het ‘aanwezigheidsbord’ 

in de gang van het Erfgoed-centrum door Harry Jaspers en Ans Ebisch tijdens het 

bezoek van een grote delegatie vanuit Panningen.  

 Toen de inventaris eenmaal gereed was en via de website van het Erfgoedcentrum 

geraadpleegd kon worden, kreeg het archief een grotere toegankelijkheid dan voorheen. 

Dat betekent echter niet dat een ieder zo maar alles kan raadplegen. De congregatie 

blijft eigenaar van het archief en zij beslist over al dan niet inzage van stukken. Een 

aanvraag tot inzage verloopt via het Erfgoedcentrum. De studiezaalmedewerker van 

De Lazaristen op het 
“aanwezigheidsbord” 
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dienst vraagt namens een onderzoeker aan 

Wiel Bellemakers via het secretariaat van 

de congregatie of de betreffende persoon, 

wiens naam en gegevens worden vermeld, 

bepaalde inventarisnummers mag inzien. 

Pas nadat toestemming is verleend, kan de 

onderzoeker naar de studiezaal in Sint 

Agatha komen om de gewenste stukken in 

te zien. Met name zal altijd oplettend 

gehandeld worden inzake 

privacygevoelige documenten. Daartoe 

zijn congregatie en Erfgoedcentrum door 

de wet ook verplicht. 

 Sinds het archief van de lazaristen in 

het Erfgoedcentrum via de zojuist vermelde procedure voor onderzoekers toegankelijk 

is gemaakt, komen er geregeld vragen om stukken in de studiezaal in te zien of vragen 

die schriftelijk per mail kunnen worden beantwoord. Een en ander gebeurt altijd in 

overleg met ‘Panningen’. Het zal niet verwonderlijk zijn dat de meeste vragen 

betrekking hebben op leven en werk van individuele lazaristen. Zij zijn het immers die 

het hart van de congregatie en dus ook van het archief vormen. De vragen kunnen 

betrekking hebben op familieleden of anderszins bekenden, maar ook van onderzoekers 

die gegevens zoeken over werkzaamheden van lazaristen. En daarbij gaat het vaak om 

de rol die lazaristen hebben gespeeld tijdens de Tweede Wereldoorlog en in de na-

oorlogse jaren als aalmoezenier in Indonesië en bij de tewerkstelling van politieke 

delinquenten in de Limburgse mijnen. Ook zijn er vragen naar gebouwen waar 

lazaristen hebben gewoond, naar hun seminarie-opleidingen en naar wetenschappelijke 

of literaire publicaties van hen.   

Met het plaatsen van het pinnetje op 9 mei 2017 in het ‘aanwezigheidsbord’ in Sint 

Agatha was het archiefwerk nog niet voltooid. Enerzijds blijven er aanvullingen komen, 

want het betreft immers het archief van een levende organisatie, waarvan het archief pas 

kan worden afgesloten als de laatste lazarist van de Nederlandse congregatie is 

gestorven, en zo ver is het nog lang niet. Anderzijds blijft er werk aan de winkel om 

archiefbeschrijvingen te verbeteren of aan te vullen. Met name voor de aanvullingen en 

voor het foto-archief hebben Jan Pubben, Ans Ebisch en de vrijwilligers Henk Steeghs, 

Vincent Ebisch en Jan Ermers veel werk 

verzet om de collectie op te schonen en aan 

de beschrijvingen te werken. Zij gebruiken 

het materiaal voor het overzicht van alle 

554 Nederlandse lazaristen in woord en 

beeld waarin voor een ieder de 

persoonsgegevens, een selectie van het 

beschikbare fotomateriaal en de ‘Ter 

nagedachtenis’ worden gedigitaliseerd. Dit 

zal in de toekomst een bron van onschatbare 

waarde zijn. Inmiddels zijn in het 

Erfgoedcentrum ruim vijfhonderd foto’s 
Rafael leert St. Agatha kennen 

Met Otto in de bibliotheek   
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gedigitaliseerd die binnenkort via de Beeldbank op de website beschikbaar komen. Bij 

het goed beschrijven van foto’s geldt de regel van de vijf W’s die beantwoord moeten 

worden: wie staan op de foto, wanneer is de foto gemaakt, waar is de foto gemaakt, wat 

staat er op de foto en waarom is de foto gemaakt?  

 Ook het missietijdschrift van de lazaristen, St. Vincentius a Paulo (1910-1946), is 

via het Erfgoedcentrum door de Koninklijker Bibliotheek gedigitaliseerd en op de 

website van Delpher [www.delpher.nl ], het zo rijke bestand van gedigitaliseerde 

Nederlandse publicaties (kranten, tijdschriften en boeken) te raadplegen. 

 Aanvullingen op het archief zullen er in de komende tijd ook nog komen vanuit de 

congregatiebibliotheek op de zolder van het Missiehuis te Panningen. Daar staan 

publicaties die door en voor de congregatie zijn geschreven en in het archief thuishoren. 

Deze en de voorgaande bijdrage in het augustusnummer hebben u hopelijk meer inzicht 

gegeven in wat er zoal komt kijken om voor een goed archief te zorgen waarin tot in 

lengte van jaren leven en werkzaamheden 

van de Nederlands lazaristen wordt 

vastgelegd. 
 

De inventaris van het archief van de 

Lazaristen kan via de website van het 

Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven 

worden geraadpleegd: 

www.erfgoedkloosterleven.nl Aldaar komt u 

via ‘Zoeken’ in de kolom ‘Collecties & 

naslagwerken’ bij de archiefinventarissen, 

waaronder die van de lazaristen, de 

beeldbank en de bibliotheekcatalogus 

terecht. 

 

 
 

UIT INFO MISSIEHUIS ST. JOZEF  

Nr. 66, samengesteld door Jos Roemer 
 

Het 25-Jarig priesterfeest was sfeervol 
en indrukwekkend.  
 

Op zaterdag 28 augustus hebben we in 
het missiehuis het 25-jarig priesterfeest gevierd van 
Rafael Isharianto, onze overste, en van Rudy Sulistijo, 
die sinds kort in het missiehuis is komen wonen. De dag 
begon met een mis, waarin werd voorgegaan door 
Rafael en Rudy. Op het misboekje was een foto te zien 
van de groep jonge mannen die 25 jaar geleden priester 
werden gewijd. “Ik was toen wel wat knapper dan nu”, 
zo opende Rafael de mis. Rudy sprak in het 
Indonesisch alle kijkers toe van de livestream.  

Guus van Gurp, Rafael Isharianto, Jan Pubben, Ans Ebisch, Jan 
Ermers, Susan Scherpenisse en Henk Steeghs 

http://www.delpher.nl/
http://www.erfgoedkloosterleven.nl/
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En dat waren er nogal wat. In de mis werd de 
geschiedenis van de Nederlandse en de 
Indonesische Lazaristen gememoreerd. “Jullie 
kwamen toen naar ons, nu komen wij naar jullie 
toe”. In de Houbereij openden Rafael en Rudy het 
feestmaal met het aansnijden van een traditioneel 
Indonesisch gerecht, een ‘tumpeng’. Meegebracht 
door vrienden van Rafael en Rudy. Het eerste bord 
werd aangeboden aan de laatste nog levende 
missionaris, die in Indonesië gewerkt heeft: Harrie 
Maessen. 
 
 

 
 
Bij gelegenheid van hun zilveren jubileum ontvingen  

de feestelingen kelken van overleden confraters. 
De kelk van confrater Jac Reintjes was voor Rafael  

en Rudy kreeg die van Simon Kwakman. 
 

 
 
 
 

 
 

 
UIT INFO MISSIEHUIS ST. JOZEF  

Nr. 67, samengesteld door Jos Roemer 

 
 

60-Jarig multicultureel 
priesterfeest 
 
Op 10 september jl. was het 60 jaar geleden dat Jan 
van Aert, Gerard Gommers en Henk de Cuijper priester 
werden gewijd. De dag erop, zaterdag 11 september, 
hebben we dit groots gevierd. Om 11.00 uur werd 
tijdens een eucharistieviering stil gestaan bij dit 
memorabele moment. Hier werd voor alle aanwezigen 
(waaronder de familieleden van de jubilarissen) nog 
eens duidelijk hoorbaar, dat het drie missionarissen 
betrof. De livestream-kijkers werden eerst in het 
Mandarijns (één van de talen in China) en daarna in het 
Lingala (één van de talen in Congo) welkom geheten. 
De biografie van de drie heren werd voorgelezen. 
Daaruit kwam naar voren dat ze langjarig in Brazilië, 
Congo, Taiwan en China gewerkt hebben. De drie 
jubilarissen gingen samen met de overste voor in de 
misviering. 
 

Van ± Jac Reintjes Van ± Simon Kwakman 
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Na de mis togen alle genodigden naar de Houbereij, waar ons een feestdiner wachtte. 
Hoogtepunt van de middag was misschien wel de speech van Frans Bomers. Met smaak 
deed hij voor hoe hij Chinees leerde aan Henk de Cuijper, via de telefoon. Over Gerard 
kregen we te horen “dat je in het oerwoud de slangen gewoon maar even moet laten 
snuffelen, dan gaan ze vanzelf wel weer weg”. 
 
Op een gegeven moment vertelde hij over 
dansfeestjes in China, waar veel meisjes een oogje op 
Jan van Aert hadden. Toen Frans was uitgesproken, 
werd er een filmpje vertoond met muziek en dans in 
het Chinees. En plotseling doken de vrouwelijke 
medewerksters en vrijwilligsters van het missiehuis op, 
met voiles en in sierlijke dans. Menige gast liet toen 
zijn vork even vallen. 

 

 
EEN VREEMDE EEND IN DE BIJT. DEEL 2 
Een verhaal van en over Toine Vos.  
 

Mijn Geloof. (Christus een uiting van een klein-gelovige)  Toine Vos 
 

Op mijn verjaardag werd aan mij en mijn echtgenote een 
apart cadeau aangeboden:  mijn jongste zoon Frank had 
een bezoek gereserveerd bij het nieuwe museum 
NATURALIS in Leiden voor ons samen met zijn gezin. Het 
werd een fantastische dag, zijn kinderen 10 en 12 jaar 
waren zeer geboeid door alles wat daar getoond wordt: de 
geschiedenis van de aarde en de video’s over 
aardbevingen, rivieren, gletsjers etc en van alle dieren, vooral de 
dinosaurussen, de skeletten compleet in elkaar gezet: indrukwekkend. En 
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natuurlijk kwamen er veel vragen van de kinderen, vooral toen bij de 
dinosaurussen jaartallen werden genoemd 175 miljoen jaar geleden leefden 
deze dieren op deze planeet……… En opa werd uitgedaagd: het hele 
universum is toch door God geschapen …. En waarom kwam Jezus pas 
tweeduizend jaar geleden op deze aarde om de mensheid te redden? 
Zonder al die vragen van die slimme kinderen te kunnen beantwoorden, ben ik 
hen gaan vertellen hoe rijk we wel niet zijn, dat we nu van dit alles mogen 
genieten, mogen leven op deze prachtige planeet, dat we daarvoor dankbaar 
moeten zijn en ons best moeten doen en met dit alles zorgzaam moeten 
omgaan, zodat ook vele generaties na ons hier ook nog van kunnen genieten. 
En we praten over schepping en evolutie, de technologische mogelijkheden die 
de mens kan benutten, bij voorkeur alleen ten goede. We moeten dankbaar zijn 
en proberen met z’n allen samen de aarde, de  mensheid en de hele natuur te 
redden. 
Toen ik weer thuis was bleven die vragen, die beelden in mijn hoofd zitten, en 
dit in samenhang met de religies, meer speciaal ook de woorden katholiek, 
universeel en humaan. 
Steeds meer komt de vraag op: heeft de lange tocht van de mensheid naar 
meer eenheid en humaniteit niet al lang bij alle religies duidelijk gemaakt, 
dat we dit samen moeten oplossen, alle mensen tezamen? 
Ons Credo met verrijzenis, hemelvaart, eeuwig leven, ‘oordelen over levenden 
en doden’ is toch steeds meer een punt van ‘aanvechting en discussie’, nu de 
wereld en zijn geschiedenis, en het intermenselijk verkeer over de hele aarde 
met allerlei geloofsrichtingen, en wij mensen (wij rooms-katholieken)  eigenlijk 
niet langer meer de uniciteit van Christus, als redder van de mensheid, kunnen 
volhouden, tegenover al die andere gelovigen of ongelovigen, maar wel dikwijls 
mensen met een zeer humane levenshouding met betrekking tot 
rechtsgelijkheid, rechtvaardigheid, andersdenkenden boeddhisten, hindoes, 
Joden, moslims. De verhevenheid van Christus boven alles en iedereen, hoe 
kan ik dat uitleggen? 
Als Christus de Heer van het hele heelal ( de hele kosmos) en zijn geschiedenis 
is, betekent dit dat dit ook van toepassing is, zich uitstrekt over hen die Christus 
niet kennen of in Hem niet geloven. Christus is dus universeel geldend, maar 
hoe kun je dit claimen in een mondiale cultuur met al die andere wereldreligies, 
en ook met het perspectief van een mogelijk nog vele millennia durende 
geschiedenis, tenzij een eerdere Apocalyps hier een einde aan maakt. 
Is dit niet moeilijk te begrijpen? Allereerst het is slechts 2000 jaar geleden, hoe 
zie je dit  t.o.v. al die mensen die reeds voor die tijd op deze planeet hebben 
geleefd? En tegelijkertijd is dit wel een zeer dominante claim tegenover al die 
andere mensen, voor wie geen enkele noodzaak of gelegenheid bestond of 
bestaat om aan Christus te refereren, maar die toch een rechtvaardige wereld 
nastreven met een redelijke verdeling van alle goederen en waarbij niemand 
uitgesloten wordt. 
De wereld is geschapen in de functie van Gods verbond met de mens; God 
heeft met de wereldgeschiedenis vanaf de aanvang een plan, en alles is op de 
voltooiing van dat plan gericht. 
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De wereld was goed geschapen, maar de mens heeft het vanaf het begin ‘niet 
goed gedaan’. De verlossing uit zonde en dood is nu voor het heilsplan 
essentieel; zij werd in de periode van het oude testament voorbereid, zij is in 
Christus’ dood en verrijzenis voltrokken en de uiteindelijke voltooiing ervan zal 
komen wanneer Christus in glorie terugkeert ‘om te oordelen de levenden en de 
doden’. 
Hierin vinden wij antwoorden op onze vragen: Wie ben ik? Waar kom ik 
vandaan? Waar ga ik naartoe? 
Waarover gaat dit verhaal nu eigenlijk? Op welk wereldbeeld kan het nog 
inhaken, op welke geschiedenisvisie, op welke antropologie ( kosmologie, 
fysica, paleontologie, biologie en genetica)? 
Bj veel schrijvers wordt dit uiteengroeien van het tegenwoordige (moderne) 
wereld-aanvoelen en onze Christusverkondiging ontweken of afgedaan met een 
zin als: het spreken over God kan zich niet meer bewegen binnen de orde van 
het zijn. Geloof gaat niet meer over ‘objectieve waarheid’ want die is er niet. 
Is er na de komst van Christus ( de verlossing van de mensheid) iets veranderd 
op deze wereld, deze planeet? Wat heeft Christus eigenlijk veranderd? Is er 
minder onrecht, lijden, pijn, machtswellust? Minder natuurrampen, virussen, 
catastrofen allerhande waarvoor de menselijke vrijheid vrijwel geen 
verantwoordelijkheid draagt?  En soms klinkt de vraag: welk verschil zouden we 
in de wereld merken, indien er nu eens géén God van liefde bestaat?  Hoe 
moet je wereld veranderend zijn in de concrete navolging van Christus (de 
Bergrede)?  Kortom ook Christus’ bemoeienis met de wereld is even 
machteloos dan de periode voor hem. We beleven Pasen slechts in hoop. 
Bovendien hebben wij Christenen ons even slecht gedragen als de anderen.  
En toch is de Bergrede met de bemoedigende teksten: ‘gelukzalig zijn de armen 
van geest’ etc. een hoopvolle bemoediging maar wie kan deze radicale 
levenshouding aannemen en ten uitvoer brengen? 
Is dit een zoektocht naar God? In één van de vele boeken, die ik las, stond 
deze zin: Je probeert God te zoeken in de boeken, maar je kunt God vinden in 
het gebed’. En een Boeddhist, met wie ik veel gesprekken voerde bij mijn studie 
theologie in Utrecht, zei steeds: ‘Ik begrijp jou niet, je bent katholiek, maar je 
bent op zoek naar God, je kent toch de woorden van Jezus, hij zegt niet zoek 
mij, maar ‘volg mij’.  
Wat leef ik in een rijke positie? Ik krijg alle gelegenheid om met God in gesprek 
te zijn, want hij is overal, in alles om mij heen, ook in mij zelf. En steeds weer 
zegt Jezus: Effatah, open je, open je ogen, je oren, je hart en je handen, en zie 
in ieder mens, in iedereen, in alles om je heen: God. 
In de vele gespreksgroepen komen deze vragen en opmerkingen naar boven.  
Door mijn dilemma, tweemaal falen, werd ik erg met mijzelf geconfronteerd. Ik 
had inmiddels begrepen dat geld, roem en macht niet het geluk brengen. En ik 
ben veel boeken gaan lezen en ik ben weer gaan studeren, een goede cursus 
in Lelystad van Ds. Langhenkel, vooral voor mensen die vastliepen. Ook volgde 
ik een deeltijdstudie Theologie aan de Universiteit Utrecht. Heel boeiend, wel 
pittig, we bestudeerden ook het Boeddhisme en de Islam, ik ontmoette er ook 
interessante personen, zoals de Boeddhistische monnik.  
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Mijn grote probleem was: waar vind ik voldoende tijd. Als notaris en met mijn 
jongens moest ik keuzes maken. Daarom heb ik die deeltijdstudie Theologie 
niet afgemaakt, wel wist ik hoe ik bij vele schrijvers rust vond. 
In dit verband moet ik ook twee belangrijke ontmoetingen noemen, die toen in 
mijn leven plaatsvonden. Door mijn contacten met Polen, onder meer door de 
Stichting Flevoland helpt Polen, die vanaf 1979 (de hongerwinter in Polen) 
voedsel, kleding en medicijnen naar Polen bracht, en door mijn contacten met 
de Vietnamese Vluchtelingen, die ook in datzelfde jaar op mijn pad waren 
verschenen.  
Na het lezen van het boek Perestrojka van Michail Gorbatsjov was ik er vast 
van overtuigd dat de muur zou vallen en Europa weer herenigd zou worden, 
hoewel ik in de Rotaryclub niet veel steun vond. En dan vindt iets bijzonders 
plaats op één van mijn reizen naar Polen. 
Een goede vriend van mij, een ondernemer, was ernstig ziek en zou spoedig 
sterven. Hij nodigde twee van zijn buren uit, die beide Dominee waren om over 
zijn uitvaart te praten. Hij zei: heren ik ben niet veel in jullie kerk geweest, maar 
ik ben wel gelovig, willen jullie samen beslissen wie de uitvaart zal doen; ik heb 
zelf al een thema voor deze dienst bedacht: ‘Als God met ons is, wie zal tegen 
zijn’. Een vers uit de brief van Paulus aan de Romeinen. De beide dominees 
zeiden, heel mooi. En mijn vriend zei: o ho, niet te vlug. Ik heb dit vers 
omgedraaid: ik heb in mijn hele leven eigenlijk met niemand problemen gehad, 
dus zal God ook wel met mij zijn. Bij de uitvaart hield de dominee een 
bloedstollende overweging, soms leek het alsof de woorden uit de kist kwamen. 
Dit had op mij een zeer grote indruk gemaakt. Na die uitvaart reed ik met een 
andere vriend naar Polen, in het kader dat er toen al Polen waren die 
vooruitliepen op het vallen van de muur. Als notaris wilde mijn vriend, weer een 
andere ondernemer, dat ik alles goed zou regelen. Gedurende de lange reis 
had ik over die eerste ondernemer zitten praten en hoe dit verhaal van die 
dominee mij had geraakt. De volgende dag bezochten wij in Krakow, een 
prachtige stad en bij  het kasteel Wavel, gebeurt er iets bijzonders: terwijl wij 
daar staan voor dat kasteel, vliegt er plotseling een duif weg tussen de kantelen 
en bij zijn vlucht valt er een forse steen naar beneden, hij valt pal tussen ons in. 
En ik kijk naar boven en daar staat de Latijnse Tekst: Sic deus nobiscum est 
quis erat contra nos. Ik stond aan de grond genageld. Mijn vriend, die ook 
geschrokken was door die steen, was nog meer verbijsterd toen ik hem uitlegde 
wat die Latijnse tekst betekende. Bij terugkomst in Dronten vertelde ik dit 
voorval aan de dochter van de overleden vriend; zij was lid van de 
Evangelische Gemeente en vertelde dit verhaal weer door aan de Dominee en 
die vond dit wel een verhaal voor zijn overweging. Hij schijnt in die preek in 
Lelystad gezegd te hebben: ‘en die man uit Dronten had niet eens door, dat dit 
wel heel dicht komt bij het verhaal van Paulus, die van zijn paard viel’. Enkele 
maanden later zit ik met mijn accountant te praten en plots zegt hij: ‘kent u nog 
iemand die regelmatig naar Polen gaat?’ Ik zeg waarom vraagt u dat? En hij 
vertelt dit verhaal. Ik heb hem niet verteld, dat ik die man was. Het verhaal over 
de Vietnamees vertel ik wel een andere keer, maar ook dat verhaal overschrijdt 
het toeval. 
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Ze spreken soms over groeien in je geloof of over voortschrijdend inzicht; 
het is te simpel om te zeggen ‘de wijsheid komt met de jaren’.  De Geest is al in 
ons, maar we moeten Christus voorrang geven bij al onze keuzes. Bij de 
overwinning van Biden (de Amerikaanse presidentsverkiezingen) werd de 
wereld blij verrast met de voordracht van de 21-jarige dichteres Amanda 
Gorman. Haar gedicht ontroerde de hele wereld: The hill we climb, de heuvel 
die wij beklimmen, waar het licht de duisternis verdrijft. Zij zei: we laten ons niet 
meer ompraten en weigeren toe te geven aan intimidaties. En het gedicht 
eindigt met de belofte van een wedergeboorte en verzoening………want er is 
altijd licht, als we maar de moed hebben om het te zien, als we maar de moed 
hebben om het te zijn. 
Nu met het coronavirus, maar wellicht nog meer met de milieu- en klimaatcrisis, 
wordt mijn generatie beschuldigd (hoewel ik in 1970 als een jonge politicus 
meedacht met de club van Rome: toen was het vijf voor twaalf!) dat onze 
generatie heeft verzuimd op de juiste wijze met deze planeet, met alles erop en 
erin, om te springen, juist te beheren in plaats van te beheersen. En de 
encycliek van Paus Franciscus Laudato Si, maar ook het recente boek van Bill 
Gates: ‘Hoe we een klimaatramp kunnen vermijden’ en nog veel meer boeken 
en documentaires. En de Franse filosoof Frédéric Lenoir vat het samen met 
deze zin: ‘Stevenen af op een technologisch paradijs (de maakbare wereld, 
maar dan wel voor alle mensen, want wij allen zijn gelijk) of zal de mens niet 
alleen zichzelf maar de hele aarde met de natuur vernietigen, dus toch de 
Apocalyps. 
De laatste twintig jaren heb ik mij meer dan ooit tevoren verdiept in de zin van 
dit leven en de discussie over welzijn en welvaart, maar meer nog in de vraag is 
er leven na de dood? Dit heeft mij tot een verdieping in mijn geloof gebracht, 
ook in samenhang met andere religies. 
Natuurlijk blijven er nog vele vragen over, maar meer en meer kies ik voor de 
visie dat God inderdaad Zijn zoon, de Christus, naar de aarde heeft gezonden 
om de mensheid te redden, en wie is die Jezus, ja de Messias, maar Zijn leer 
liegt er niet om: hij is heel radicaal: wij mensen zijn er voor elkaar, behandel de 
ander (de naaste) zoals jezelf behandeld wilt worden (de Gulden regel), de kern 
van Zijn evangelie, de Bergrede. Niet de theorie, maar de praktijk telt: Pater 
Damiaan, Moeder Theresa en nog heel veel anderen. En de Bijbelteksten over 
Zacheus, de Sanaritaanse Vrouw bij de put etc. (Je kunt God overal aanbidden, 
daar hoef je niet persé voor naar Jerusalem of Rome). Het zijn allemaal 
verhalen die kiezen voor degenen die genoemd zijn in de acht Zaligheden. 
Maar dan hebben wij als mensheid nog heel veel jaren ons best te doen, willen 
wij ook maar iets van dit ideaal bereiken. Nee, het leven op deze planeet is 
geen rozentuin, maar een harde leerschool. In de Biecht van een Kardinaal van 
Olivier Le Gendre worden er een legio voorbeelden genoemd van een falende 
kerk: bijvoorbeeld de discussie tussen Paus Urbanus (Het is Gods wil ten strijde 
te trekken tegen de moslims) en Franciscus van Assisi ‘Heilige Vader, sta mij 
toe met de sultan Saladin te spreken. Franciscus koos voor de dialoog.  
In ons laatste gesprek op 13 juli in Bemmel  bij Frans Bomers met Tjeu van 
Knippenberg, waarin Frans Bomers, als herder,  moeite had met het sluiten van 
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kerken, die zo belangrijk zijn voor de gemeenschap (ook al wordt die kleiner en 
grijzer) (o.a. de kerk van Huussen) en Frans vurig pleitte  voor het behoud van 
de kerken voor de gemeenschap: deze schapen hebben recht op hun stal; en ik 
als kleine parochiaan wees op een bericht in Trouw van 7 juli : ‘Hé, Kerk, maak 
je niet zo druk over die ontkerkelijking, over een boek van Kardinaal Jozef de 
Kesel uit Mechelen ‘Geloof en godsdienst in een seculiere samenleving’. Naar 
mijn gevoel een opvallende stellingname, haaks op het standpunt van “het is 
onze taak de blijde boodschap uit te dragen tot het einde der aarde”.  En Tjeu 
van Knippenberg wees op de noodzaak van ‘verbinden’ ; natuurlijk zijn er 
grenzen en tegenstellingen en als wijze theoloog gaf hij duidelijk aan  dat de 
kerk nu misschien in zwaar weer verkeert, de hele wereld is in een 
stroomversnelling gekomen en ook de kerk krijgt daardoor tikken mee, zij is 
bezorgd over het behoud van de eigen, bescheiden maar waardevolle plaats in 
een moderne samenleving. Het gaat om dienstbaarheid en dialoog, het gaat om 
samenwerking met de samenleving. Het kopje in de krant was enigszins 
misleidend. En afrondend zegt Tjeu: Lees mijn laatste boek: Grenzen in 
meervoud, de dynamiek van verhaaldomeinen. De kerk zal altijd blijven 
bestaan. Tjeu gaf mij dit boek cadeau als een herinnering aan deze boeiende 
ontmoeting. Standpunt van Paus Franciscus: de kerk moet als een 
veldhospitaal klaar staan, want er vallen veel gewonden.  
 

 
 

OP 15 AUGUSTUS 2021 VIERDEN DE DOCHTERS DER 
LIEFDE EEN COMMUNITEITSDAG IN PANNINGEN. 

Zij genoten ervan dat alle Nederlandse zusters en 
enkele medewerksters elkaar konden ontmoeten. 
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AFSCHEID VAN TON VOCKING C.M. 
   Ben Vocking O.P. 
 
Bij leven had Ton besloten, dat bij zijn afscheid het Alleluja van Händel gespeeld zou worden 
en dat zijn lichaam gecremeerd werd. 
 

Zo brachten we op 10 maart na de uitvaart zijn lichaam naar het crematorium in Venlo. 
 

Op zondag 29 augustus kwamen drie zussen van Ton, zijn zwager en broer naar 
Panningen. Om half elf vond in de  kapel van het Missiehuis de eucharistie plaats. 
De as van Ton en zijn foto stonden vóór het altaar en tijdens de voorbeden werd er ruim 
aandacht aan hem geschonken, met name aan zijn rijke leven op de school in Addis 
Abeba en zijn constante zorg voor mensen, die minder bedeeld waren.  
 

Nadat er een armband met as van Ton 
klaargemaakt was voor zijn pleegzoon Dandy in 
Ethiopië, trokken we met de as naar het kerkhof 
Heiderust waar vele Lazaristen begraven liggen. 
Rafael Isharianto, Harrie Jaspers en Leo Mouës 
vergezelden ons. Een gedeelte van de as 
strooiden we rond het monument ter plekke met 
alle namen van de overleden Lazaristen en 
Dochters der Liefde. De rest van de as hebben 
we uitgestrooid bij de graven van de onlangs 
gestorven medebroeders, o.a. Gerard Verwoerd. 
 

 
 
 
Daarna keerden we terug naar het 
Missiehuis, waar we gezamenlijk de 
maaltijd gebruikten, en vervolgens in 
de recreatiezaal het bezoek afsloten 
met ’n kopje koffie. 
 

Aan het begin van dit jaar had Ton 
mij gezegd: “op 6 september ben ik 
60 jaar Lazarist”. Ik heb het 
herdacht. Ton werd lid van een 
Congregatie die uitmunt in 
gastvrijheid.  
 

 
Al is Ton reeds een half jaar overleden, ik denk nog heel vaak aan hem en ik ben niet de 
enige.  
Moge hij in God geborgen zijn. 

 
 
OVERLEDENEN:  
Mevr. Martha de Jong-Klaassen, schoonzus van confrater Theo de Jong 
Mevr. Mien Knoben-Heesen, Dhr. Huub Korsten, mevr. Tonnie Kessels-Sijben en mevr. 
Frieda Schattorie-Kurvers, bewoners van het Zorgcentrum 
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PRIESTERWIJDINGEN VAN DE CONGREGATIE DER MISSIE 
WERELDWIJD 
 

SWARIS Joseph       Sac   AUG   19/06/2021  
QUINTERO PEÑALOZA Edgar Andrés  Sac   COL   24/06/2021  
TABELA Merlin      Sac   CAM   03/07/2021  
ZIBI Laurent Georges     Sac   CAM   03/07/2021  
JAYARAJ S.      Sac    INM   06/07/2021  
VIAGULA Antony Christopher    Sac    INM   07/07/2021  
GALVIS Jesús Antonio     Sac    COL   10/07/2021  
SOTO LÓPEZ Héctor Fabio    Sac    COL   10/07/2021 
JAMES AYALA Stephen Chukwu   Sac    NIG   23/07/2021  
EKWEM JohnPaul Chibugo    Sac    NIG   23/07/2021  
EZEANUNA Collins Olisaemeka   Sac    NIG   23/07/2021  
NWADINOBI Emmanuel Chidiebere   Sac    NIG   23/07/2021  
OBOT Patrick Joseph     Sac    NIG   23/07/2021  
OKACHE Felix Michael Ogar    Sac    NIG   23/07/2021  
RAMBOASALAMA DIMBISITRAKA  
Larzulin Cuellar      Sac    MAD   01/08/2021 
RAZAFINDRAKOTO Nicolas Lucien   Sac    MAD   01/08/2021  
CHICAS MEDINA Wilfredo    Sac    AMC   14/08/2021  
DELGADILLO PADILLA José Alfredo   Sac    MEX   24/08/2021 
 

 
OVERLEDENEN VAN DE CONGREGATIE DER MISSIE WERELDWIJD 
 

Nomen     Cond.  Dies ob.   Prov.   Aet.  Voc.  
JALKH Tony    Sac   02/07/2021   ORI   66  45  
PRIETO FRANCO Francisco  Sac   04/07/2021   SVP   88  71  
OTERO FROUFE    Sac   07/07/2021   SVP   86  67  
DA SILVA MARINHO José  Fra   19/07/2021   MOZ   94  70  
JAUME BAUZÁ Rafael   Sac   29/07/2021   SVP   94  77 
DAÏMBO Irénée-Adolphe  Sac   02/08/2021   CAM   50  23  
SOTEM Joélson Cézar   Sac   04/08/2021   CUR   57  37 
SCHREIBER Alois   Sac   12/08/2021   AUG   83  62 
AGUSTÍN BENITO Aurelio  Sac   15/08/2021   COL   81  62  
ZÚÑIGA DUARTE  
Diego de Jesús    Sac   22/08/2021   COL   77  54 
AGUIRRE SOTO Jorge René  Sac   23/08/2021   CHI   84  64 
PEJRETTI Antonio Giuseppe  Sac   28/08/2021   ITA   89  72 
 

  

 

 

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

Panningen, september 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/

