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De ‘nacht’mis op kerstavond 
 
De Lazaristen hebben besloten om op kerstavond vrijdag 24 december om 19.00 
uur een H. Mis te vieren. Deze mis is niet publiek toegankelijk. Dat betekent dat de 
poort die middag en avond dicht zal blijven. De mis is wel toegankelijk voor de Lazaristen zelf, 
voor de zusters, voor de medewerkers van het missiehuis en voor de vaste kerkgangers onder de 
bewoners van het zorgcentrum. Hiermee voldoen we aan de gewenste voorzichtigheid, terwijl we 
toch op kerstavond het kerstfeest kunnen vieren. 
Uiteraard is er weer een livestream beschikbaar. Deze wordt bekend gemaakt, zodra de link is 
aangemaakt. Op zaterdag en zondag (eerste en tweede kerstdag) is er om 10.30 uur ook een mis. 
 
Onze overste te gast bij het kapittel van de Fraters van Tilburg 
 
Van 8 tot en met 28 november is onze overste Rafael Isharianto te gast geweest bij het kapittel van 
de fraters van Tilburg. Een kapittel is bij congregaties een bijeenkomst van alle provinciale oversten 
die eens in de zes jaar plaats vindt. Tijdens zo’n kapittel wordt een nieuw bestuur gekozen en 
worden er nieuwe beleidslijnen ontwikkeld. Bij de Lazaristen staat er in 2022 een ‘General 
Assembly’ op het programma. 
 
De fraters van Tilburg behoren tot de Vincentiaanse familie. 
Deze congregatie is in 1844 opgericht door Mgr. Zwijsen 
(bekend van de uitgeverij). De leden van deze congregatie 
hebben zich met name toegelegd op onderwijs, vooral voor de 
kansarme kinderen. In ons land stond Zwijsen bekend om de 
uitstekende onderwijsmethoden. Voor Mgr. Zwijsen waren de 
maagd Maria en Vincentius inspirerende voorbeelden. Heden 
ten dage is er een actieve ‘Beweging van Barmhartigheid’ 
ontstaan als één van de ‘lines of action’ van de fraters. De 
Nederlandse provincie heeft nog zo’n twintig leden. 
 
“Ik heb er enorm veel inspiratie opgedaan, die goed van pas komt”, aldus Rafael. Op 16 december 
heeft de Raad een zogenaamde ‘heidag’. Dan gaan de leden van de Raad een hele dag met elkaar in 
gesprek over de toekomst van de Lazaristen in Panningen. “Onder de ongeveer 35 aanwezigen hing 
een sfeer van broederschap. Men was optimistisch over de toekomst, ook al vormt die een 
uitdaging. Men was vooral vreugdevol en bemoedigend”. 
 

Belangrijke thema’s die werden besproken waren de reden van bestaan, 
het eigene van de spiritualiteit, leiderschap en communicatie. Een vraag 
waar lang bij werd stil gestaan was: wat zijn de vragen en behoeften van 
de mensen die we willen dienen? 
Een inzicht dat Rafael daar opdeed was: we moeten niet slechts werken 
maar ook aanwezig zijn, als religieuzen. 
 
Een visie op de toekomst vraagt ook om concrete plannen. Bij de fraters 
kennen ze een vorm van geassocieerd lidmaatschap. Wie zich 

verbonden voelt met de congregatie kan na een vormingsperiode geassocieerd lid worden. Men 
komt dan geregeld bij elkaar om elkaar weer te ontmoeten, voor lezingen en andere vormende 
zaken. “Iets om over na te denken”, aldus onze overste. 
“Oh ja, de algemeen overste van de fraters schildert ook”, vertelt Rafael tot slot met een lach. 
In januari wil Rafael de opbrengsten van de heidag delen met de confraters in huis. 
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Paterskèr rijdt weer door Helden-Panningen 
 
Op zondag 12 december staan we samen met de mensen van de Kepèlse 
Initiatiefgroep stil bij het feit, dat honderd jaar geleden een indrukwekkende preek 
werd afgestoken door toenmalig overste Hubert Meuffels in de oude parochiekerk. Hij brengt daar 
het noodlijdend bestaan van de paters onder de aandacht van de gelovigen. Die preek bracht op dat 
moment niet alleen meteen een enorm geldbedrag op, het vormde ook de aanzet voor een 
grootscheeps hulpprogramma vanuit de Heldense gemeenschap. Bekend zijn de verhalen, dat er 
geregeld boerenkarren kwamen aangereden met aardappelen, groenten en nog meer. Nu, honderd 
jaar later, staan we op een bijzondere wijze stil bij die geschiedenis van verbondenheid. 
 
Op zondag 12 december zal er allereerst in de mis om 10.30 uur worden stil gestaan bij deze 
geschiedenis. Dat zal te volgen zijn via de gebruikelijke live-stream. In de middag trekt er opnieuw 
een ‘paterskèr’ door Panningen. Het is een mooie wagen die getrokken wordt door twee fraai 
uitgedoste paarden en die begeleid wordt door enkele muzikanten. Dit keer haalt de paterskèr 
voedsel op voor de voedselbank van Peel en Maas. De mensen die langs de route wonen krijgen een 
brief in de bus waarin ze worden uitgenodigd om houdbare voedselproducten naar de paterskèr te 
brengen. Andere mensen kunnen tussen 14.30 en 15.30 uur producten naar een verzamelplaats 
brengen bij de kerk van Panningen. Over de preek van overste Meuffels, de paterskèr en andere 
activiteiten voor ‘oos paters’ is een speciale editie van het historisch tijdschrift De Moennik 
samengesteld. Mensen die voedsel afgeven bij de paterskèr of bij de kerk van Panningen krijgen als 
dank een exemplaar van dit fraaie tijdschrift. Het opgehaalde voedsel wordt in ontvangst genomen 
door de huidige overste van het Missiehuis, die het doorgeeft aan de voedselbank van Peel en Maas. 
 
Brief van een collega heilige: Sint Nicolaas 
 
Beste Mensen, Lief Personeel (van missiehuis en zorgcentrum) 
 
In de belangstelling staan, dat is niet nodig, dat willen jullie niet. 
En toch is dat wat er vandaag gebeurt, en wel door Sint en Piet.  
De Sint heeft jullie een klein jaar geobserveerd  
En Jullie iedere dag opnieuw ontzettend gewaardeerd.  
Alles wat jullie elke dag aan de bewoners geven  
De zorg voor iedereen die hier woont, het medeleven.  
Dat we zien in een luisterend oor voor iedereen  
Of gewoon door een troostende arm om je heen.  
Een warme knuffel en een lach  
Is wat ze krijgen van jullie elke dag.  
Jullie vinden dat normaal, maar het is zo bijzonder  
Sint vindt jullie toewijding een soort van wonder.  
Er wordt bezuinigd, en dat weten we allemaal  
Sint vindt dit een groot schandaal  
En al krijgen jullie volgend jaar een mooi nieuw gebouw  
De echte zorg die komt vooral van jou, en jou, en jou. 
Dat is echt belangrijk voor vandaag en morgen 
Dat er mensen zijn die voor anderen zorgen.  
Dus staan jullie nu eens in het middelpunt  
Dat en een mooie wens is zo gegund.  
Dat er samen met dit gedicht dat Sint wil geven  
Er altijd lichtpuntjes zullen zijn in jullie leven.   Sint en Piet Joke 


