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HET BROODJE 

Frits Peeters 
 

Het eerste wat het broodje hoorde, toen het knappend uit  

de oven kwam, was: ”Oh, wat mooi”. En dat was terecht, 

want de bakker, de bakkersvrouw en allen die het gezien 

hebben waren het er over eens dat het ‘n geweldig broodje 

was.   
 

Glimmend, heerlijk bruin lag het op de broodplank en de trots en 

hoogmoed en zelfgenoegzaamheid straalden van zijn bruine borst. Dat 

werd nog erger toen het hoorde dat sommige klanten wel het dubbele 

voor hem wilden betalen. Het begon vreselijk op te scheppen en uit de 

hoogte te doen tegen alle andere broodjes en praatte niet meer tegen 

hen en barstte bijna uit zijn bruine huid van verwaandheid. In zijn 

droom zag het zichzelf al in handen van een prinses, want dat was het 

wel waard. Het was immers veel te goed en te mooi om in handen te 

vallen van de gewone man; het mooiste broodje dat er ooit was geweest!  

Telkens als er iemand in de winkel kwam en het broodje wilde pakken, 

wipte het gauw opzij. Stel je voor dat ze hem 

zouden stuksnijden en opeten. Nee, hij wilde niet 

gesneden worden; hij wilde pronken op de 

broodplank.  

En zo lag hij dagen te pronken. Het licht van de 

winkel glinsterde op de bruine huid, die na dagen doffer en doffer 

werd, oud en hard. 

En toen er na een week schimmel op begon te komen, pakte een hand 

het broodje snel van de plank en het verdween in de vuilnisemmer.  
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Daar lag het verwaande broodje. Het was donker in de emmer en het 

stonk verschrikkelijk. De tranen kwamen! 

“Lag ik maar op de broodplank”, dacht het, “wat ben ik toch een idioot 

geweest. Nu begrijp ik het pas. Een broodje is om gegeten te worden en 

niet om te pronken. Ik begrijp nu pas, dat als ik een echt broodje had 

willen zijn, de mensen mij hadden moeten snijden, verdelen en opeten, 

maar in mijn hoogmoed heb ik dat niet begrepen”.. 
 

Misschien wil Christus juist in het brood onder ons zijn, om ons er op te 

wijzen dat wij pas mensen zijn als wij ons leven delen. Een mens die zijn 

leven niet deelt, beantwoordt niet aan zijn bestaan. Hij lijkt op een 

mens, maar mist het meest wezenlijke: gebroken worden en gedeeld 

worden. Wil je echt mens zijn, dan ……………… 

Het broodje miste zijn kansen.   

 
 
EEN BRIEF UIT OEKRAÏNE OVER DE SITUATIE VAN DE LEDEN 
VAN DE CONGREGATIE VAN DE MISSIE 

Tomasz Zieliński  
 

Sinds 24 februari 2022 is Oekraïne in oorlog. Het land wordt voortdurend 
aangevallen en verwoest door de agressor - de troepen van de Russische 
Federatie. Steden, wegen en infrastructuur zijn verwoest. Er zijn bijna 
constante beschietingen en 
bombardementen. Tientallen, 
honderden onschuldige burgers 
zijn gedood en meer dan 
anderhalf miljoen mensen zijn 
naar de buurlanden gevlucht, 
waarvan meer dan een miljoen 
alleen al naar Polen. We zijn 
getuige van een enorme 
humanitaire ramp. 
Vanaf de eerste momenten van 
de Russische agressie gaan onze gedachten en gebeden uit naar onze 
broeders en zusters in Oekraïne. Meer en meer leden van de Vincentiaanse 
Familie over de hele wereld bellen, schrijven en nemen contact met ons op 
voor nieuws over het lot van de Vincentiaanse Familie in Oekraïne. 
Nu publiceren wij een brief van pater Jan, de voormalige provinciaal van de 
vice-provincie van Sint-Cyrillus en Methodius, die al vele jaren in Oekraïne 
werkzaam is. In zijn brief beschrijft hij, zo nauwkeurig als hij kan, de situatie 
van alle communiteiten van de Congregatie van de Missie in Oekraïne. 
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Volledige namen en familienamen van verschillende personen zijn om 
veiligheidsredenen weggelaten. 
Andere informatie over de situatie van de Dochters van Liefde van de  
H. Vincentius die in Oekraïne werken, wordt momenteel verzameld.  
 

 
Sniatyn, Oekraïne, 4 maart 2022 
Groeten en zegeningen! 
 

Ik wil graag een paar woorden schrijven over de situatie in onze Vice-
Provincie van de Heiligen Cyrillus en Methodius in Oekraïne vanaf vandaag, 
dat wil zeggen vrijdag 4 maart 2022. Velen van u schrijven en telefoneren. 
Dank u voor uw meeleven, uw gebed en uw solidariteit met ons. Dank u voor 
uw steun en uw openheid om ons te steunen, hier in Oekraïne en de 
vluchtelingen die naar Polen komen. Ik wil u zeggen dat ik voortdurend in 
contact sta met het 
bestuur van de Provincie 
Polen. 
 

Over de situatie in onze 
gemeenschappen in de 
vice-provincie. De ergste 
situatie is in Kharkiv. De 
buurt van de kerk en ons 
huis daar zijn volledig 
verwoest door de 
bombardementen en 
beschietingen. 
Godzijdank zijn onze kerk en ons huis tot nu toe intact gebleven. Vanaf het 
begin van de oorlog schuilden de leden van de Congregatie van de Missie en 
de parochianen in de kelder van ons huis. Ongeveer 160 mensen waren daar 
ondergebracht. Zij lagen praktisch onder voortdurende beschietingen en 
bombardementen. Veel huizen in de omgeving van de kerk werden volledig 
verwoest. Onze confraters, uit de provincie Nigeria en India, zijn al bij het 
begin van de gevechten vertrokken. Gisteren, 3 maart 2022, hebben pater 
Y.S. en de rest van de parochianen die in ons huis onderdak vonden, Kharkiv 
verlaten. Ze zijn op weg naar West-Oekraïne. Velen van hen zijn op weg naar 
onze huizen in Sniatyn en Storozhynets, en sommigen naar Perechyn in 
Transkarpatië. Het was onmogelijk om nog langer in Kharkiv te blijven. De 
stad is zwaar verwoest. Vrienden die zijn gebleven en niet de mogelijkheid 
hebben om uit Charkiv te evacueren, zijn uiterst uitgeput en bang. Ze hebben 
geen hoop meer. 
 

Odessa. De paters V.N. en A.T. zijn daar gebleven. De rehabilitatiecentra 
voor verslaafden "Gemeenschap in dialoog" die wij beheren in Buldynka 
(voor mannen) en in Wizyrka (voor vrouwen), zijn geëvacueerd naar Sniatyn. 
Sommige van de protégés keerden terug naar hun huizen. Anderen namen 
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dienst in het leger. Twaalf mensen zijn daar gebleven en zij houden zich 
bezig met vrijwilligerswerk, het verdelen van humanitaire hulp van West-
Oekraïne naar Odessa, en het helpen dragen van mensen naar de grens. 
Evenzo zorgt pater V.N. voor de ontvangst en distributie van humanitaire hulp 
die door Depaul International wordt georganiseerd [deze dagen is een door 
DePaul Slovakia gecoördineerd giftentransport aangekomen, onderweg is 
een soortgelijk transport dat door de Italiaanse Provincie van de Congregatie 
van de Missie wordt georganiseerd en dat reeds uit Rome is vertrokken - noot 
van de redacteur]. Pater A..T. is in het dorp Fontanka. Hij blijft bij de 
parochianen en zorgt voor al onze projecten. In Buldynka zijn er enkele 
bewoners die voor de boerderij zorgen. De buitenpost van Depaul Oekraïne 
in Odessa, waar ze voor de daklozen zorgen, gaat door met het werk: ze 
geven maaltijden, behandelen de gewonden en geven onderdak aan de 
daklozen. 
 

Kiev, waar het provinciehuis "Gift of God" is gevestigd, het seminarie en de 
hoofdkantoren van andere organisaties die tot de Vincentiaanse Familie 
behoren, ligt permanent onder vuur. De stad dreigt belegerd te worden. Pater 
M.T. verblijft in ons huis in Kiev. Er zijn ook andere mensen die verbonden 
zijn met ons gemeenschapshuis en de activiteiten van de Vincentiaanse 
Familie die onderdak hebben gevonden in het huis. De buurt van het huis 
wordt voortdurend bedreigd en beschoten. Pater O.S., die gehandicapt is en 
in een rolstoel zit, is naar Storozhynets gebracht, naar zijn ouderlijk huis waar 
zijn moeder woont. Onze seminarist P.M. heeft hem vervoerd, en hij is in 
Storozhynets gebleven om de priesters in de parochie te helpen en pater 
O.S. te verzorgen. Pater J.M. is momenteel vertrokken uit Kiev naar het 
westen van Oekraïne. 
Onze huizen in West-Oekraïne zijn schuilplaatsen geworden voor 
vluchtelingen uit Oost- en Centraal-Oekraïne. Mensen zijn voortdurend 
onderweg en zoeken onderdak. 
De paters V. Z., J. V. en S. P. verblijven in het huis in Storozhynets. Zij vangen 

vluchtelingen op in de soepkeuken, die zij voor dit doel hebben ingericht. Zij 
bieden de parochianen zowel pastorale als materiële zorg, al naar gelang hun 
behoeften. 
 

Perechyn. De paters V.K., T.W. en Y.H. verblijven er. Evenals in 
Storozhynets zijn zij betrokken bij de opvang van vluchtelingen en het 
verlenen van pastorale en humanitaire hulp aan de parochianen. 
 

Dovhom is een parochie in Transkarpatië, die door de plaatselijke bisschop 
tijdelijk aan onze zorgen is toevertrouwd wegens gebrek aan priesters. Pater 
A.J. is er gestationeerd. De situatie is vergelijkbaar met die in Perechyn en 
Storozhynets. 
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Lviv - onze provinciaal pater L.K. is daar. Hij houdt zich samen met het 
noodcomité van het rooms-katholieke aartsbisdom Lviv en Caritas bezig met 
de organisatie van alle humanitaire hulp in heel Oekraïne. 
Pater J.T. en pater S.I. verblijven in Sniatyn. Hier ontvangen wij ook 
vluchtelingen in ons huis. De uit Odessa geëvacueerde gemeenschap 
"Gemeenschap in dialoog" staat onder onze hoede. We zorgen ook voor 
onze parochianen. 
Zoals in al onze huizen hebben we onze ogen open. Zoveel mogelijk 
proberen we te ondersteunen, te helpen en elke vorm van hulp te 
organiseren. Natuurlijk beperken wij ons in al onze huizen niet tot hulp aan 
onze parochianen. We werken samen met kerk, staat en militairen. 
Wij werken samen met kerkelijke, staats- en militaire instanties op het gebied 
van veiligheid en hulpverlening. 
Wij vragen om uw gebed, 
 

Met vriendelijke groet, Pater Jan Trzop CM. 
 
 

ERVARINGEN MET DE LAZARISTEN   Sjef van Ham 

 

Op een mij verder niet bekende wijze heeft pater Gijsel in 
het voorjaar van 1959 mijn ouders weten over te halen mij 
later dat jaar als elfjarige en met slechts 5 klassen lagere 
school naar Wernhoutsburg te laten gaan. Kennelijk had 
men vertrouwen in mijn talenten. De voorbereidende klas, 
geleid door Fons de Potter (broer van Jan), bleek geen 
probleem. Ook sociaal had ik mijn draai snel gevonden: 
volop kans om te voetballen, al was het in die tijd wel hopen niet door Hay 
Jaspers te worden afgescheept met een oude veterbal. De eerste 3 
klassen van het gymnasium kwam ik telkens met de hakken over de sloot 
door, maar bij de overgang van de 4de klas was mijn geluk op: herexamen 
en blijven zitten, een  zware tegenvaller. Toen dit me in de 5de klas 
nogmaals overkwam, bereikte mijn motivatie om te studeren een 
dieptepunt, dit laatste waarschijnlijk versterkt door opspelende puberteit.  

In volledige overtuiging toch 
missionaris te zullen worden, 
liet ik in de zomer van 1967, 
samen met alle anderen, 
Wernhoutsburg achter me, 
weliswaar zonder diploma 
maar met veel positieve 
herinneringen. 
In september 1967 verhuisde 
ik naar Panningen, iets verder 
weg van huis dan de ca. 7 km 

Kleinseminarie Wernhoutsburg 
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die ik tot dan toe gewend was. We begonnen met ca. 14 studenten aan 
onder meer inleidingen tot de wijsbegeerte aan de theologische 
hogeschool in Eindhoven, vijf keer per week op en neer met de bus van 
Roedje Ghielen. Binnen 4 maanden kwam ik tot de conclusie dat het 
studieaanbod van de KTH mijn abstractie vermogen ver te boven ging. Het 
vooruitzicht me nog 6 jaar in die materie te moeten verdiepen, deed me 
besluiten om het roer om te gooien, maar in welke richting dan? Het 
avontuur van de missie bleef lonken en een verplichte 18 maanden militaire 
dienst kon me niet bekoren. Zonder mijn schepen direct achter me te 
verbranden (het propedeuse jaar heb ik afgemaakt) en in goed overleg met 
vooral Vic Groetelaars ben ik op zoek gegaan naar andere 
studiemogelijkheden. Mijn keuze werd de Hogeschool voor Tropische 
Landbouw te Deventer. De Lazaristen waren bereid de dekmantel van 
opleiding tot geestelijk ambt voor de duur van mijn studie in Deventer op te 
houden, op voorwaarde dat ik bereid zou zijn me drie jaar lang als 
vrijwilliger in te zetten op een nog nader te bepalen landbouwproject in 
Ethiopië.  
Helemaal tevreden met deze uitkomst van mijn beroepskeuzecrisis maakte 
ik het studiejaar in Eindhoven af en stapte over naar de landbouwschool. 
Het ‘vrije’ studentenleven was even wennen, maar ik had een concreet 
doel voor ogen en hervond al snel een positieve studiemotivatie. Na drie 
jaar en 37 vakken waaronder landmeten, fytopathologie, bodemkunde etc. 
op mijn eindlijst kon een brede, doch oppervlakkige landbouwkennis mij 
niet worden ontzegd. Om mijn inzetbaarheid nog verder te vergroten mocht 
ik ter voorbereiding op mijn vertrek 3 maanden stage lopen in het St. 
Franciscus ziekenhuis in Rotterdam. In gezelschap van Leo Dobbelaar en 
Piet Janssen werden ons daar de pré-elementaire beginselen van de 
ziekenzorg bijgebracht. 
Op de ochtend van 3 
december 1971 kwam 
ik in gezelschap van 
genoemde heren aan 
op het vliegveld van 
Addis Abeba, waar we 
werden opgewacht 
door Piet Overheijden, 
Theo Hunnekens en 
Hay Peters. De 
houtskoollucht die ik 
daarbij opsnoof, staat 
voor eeuwig in mijn 
geheugen gegrift.  
Na een dag Addis heeft Hay, die al anderhalf jaar als mecanicien 
werkzaam was op het Godjeb project, mij meegenomen naar de Kaffa. Het 

Sjef van Ham, Piet Janssen, Willem Bervoets en Leo Dobbelaar 
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project was na een wat onwennige aanloop in iets rustiger vaarwater 
terecht gekomen en werd sinds medio 1971 geleid door Ger Reintjes.  
Ik maakte kennis met de overige Lazaristen die in de Kaffa werkten: Jac 
Ermers en Hay Jaspers in Bonga, Dick Commandeur in Shappa Mariam, 
Paul Limousin in Muti, Theo van Ruijven in Dekkia, Jan Ermers in Buba en 
Wiel Bos in Jimma. Vanaf dag één voelde ik me thuis bij de club. Mijn 
eerste klus, het met beperkte middelen overeind zetten van een 
werktuigenloods, verliep zonder kleerscheuren. Een andere vuurdoop, een 
lunch aangeboden door Ger Reintjes in het ‘Hilton’ bij de brug over de 
Gibié rivier, heb ik ook overleefd; de enige daar loslopende kip heeft het 
niet kunnen navertellen. 
Het Godjeb project was oorspronkelijk opgezet om de voedselvoorziening 
voor de leerlingen van de middelbare school op de missie in Bonga veilig te 
stellen. Dit doel werd al snel bereikt, zij het met zware inspanningen. 
Ontginning van de met olifantengras en acaciabomen begroeide vlakten 
langs de Godjeb rivier vergde veel van mens en apparatuur.  
Wat tevoorschijn kwam was zeer vruchtbare grond waar de teelt van een 
scala aan gewassen mogelijk was. Als verdienmodel bleek de teelt van 
mais, voor menselijke 
consumptie, het meest 
betrouwbaar en daar 
ging aanvankelijk dan 
ook de meeste 
aandacht naar uit. 
Middels contacten met 
Cebemo, actief gezocht 
door Herman Teuben in 
samenspraak met Ger 
Reintjes, werden 
landbouwkundige adviezen verkregen over de teelt van alternatieve 
gewassen zoals bijvoorbeeld sojabonen, aardnoten en geelwortel. 
Opererend vanuit Jimma heeft Eli Lyssen twee jaar door middel van 
proefveldjes, op de Godjeb en ook in Buba, geprobeerd aan te tonen welke 
gewassen behalve maïs zouden bijdragen aan de levensvatbaarheid van 
het Godjeb project. Het op praktijkschaal telen van genoemde gewassen 
bleek echter geen sinecure, en is dan ook niet echt van de grond gekomen. 
Naast de zoektocht naar nieuwe gewassen vereiste het operationeel 
houden van de landbouwapparatuur- en voertuigen continue aandacht. 
Onmisbare krachten op dit terrein waren Hay Peters en na hem vanaf 
medio 1974 Jan Heldens.  
Vanaf 1974, en zeker na de val van keizer Haile Selassie in oktober 1974, 
kwamen er nieuwe ideeën in het project. ‘Farmers (re)settlement’ kwam in 
de gemeenschap van donoren in de mode, ook bij Cebemo. Men was wel 
bereid het project te blijven steunen, maar dat moest hervestiging van 
boeren op zijn minst onderdeel van het project worden. Om dit onderdeel te 

Sjef van Ham, Ger Reintjes en Fien Reintjes-Rutten 
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verwezenlijken werd de eerste lokale landbouwkundige aangetrokken in de 
persoon van Haile Gheorgis Mammo. Ook Jan Rietveld, in 1975 als 
stagiaire vanuit Wageningen Universiteit aanwezig, heeft wezenlijk 
bijgedragen aan opzet en planning van het resettlement gebeuren. Mijn 
persoon heeft zich vanaf december 1971 tot mei 1977 vooral bezig 
gehouden met het aansturen van het landbouwbedrijf en het faciliteren van 
overige werkzaamheden als de aanleg van proefvelden, ontginning van 
nieuwe gronden en de bouw van onderkomens voor praktijkschool en 
settlers.  
De periode van ruim vijf jaar als vrijwilliger op de Godjeb heb ik ervaren als 
een geweldige tijd. De Lazaristen in de Kaffa en ook in Addis Abeba 
(Dembidollo heb ik helaas nooit bezocht) hebben mij ingewijd in het vak 
van ontwikkelingswerker: zorgvuldig omgaan met je medemensen, iedere 
dag opnieuw beginnen en positief blijven. De lokale medewerkers op de 
Godjeb waren zeer loyaal aan het project en hoopten via het project een 
mooie toekomst tegemoet te gaan. De droom van alle betrokkenen werd in 
augustus 1978 wreed verstoord door de overname van het project door de 
revolutionaire studentenbeweging en de uitzetting van alle missionarissen 
uit de Kaffa. De lokale medewerkers hebben hun loyaliteit moeten bekopen 
met jaren lange tegenwerking in het maatschappelijke verkeer, waardoor in 
de meeste gevallen hun toekomstkansen fors zijn beknot. Onder de 
missionarissen heeft de uitzetting geleid tot levenslange frustratie, soms 
met een ontijdige dood tot gevolg (Herman Teuben, Ger Reintjes). Wie had 
ten tijde van de revolutie in ’74 kunnen voorzien dat de tomeloze 
inspanningen van zovelen tot een zo averechts effect zouden leiden! 
Nu, bijna 50 jaar verder en met projectervaring in achtereenvolgens 
Ethiopië, Bangladesh, Jemen en Soedan (in totaal 20 jaar) kom ik tot de 
conclusie dat wij in de Kaffa, en zeker op de Godjeb, te ver voor de troepen 
uitliepen. In de ogen van de lokale bevolking hadden wij een rijk project en 
uit praktische uitvoeringsoverwegingen leunden wij dicht aan tegen lokale 
grootgrondbezitters. Voor de berooide, revolutionaire overheid waren wij 
daarmee een niet te versmaden prooi.  
Afsluitend wil ik nog het volgende kwijt. 
Mijn projectwerk is het best beklijfd in 
Bangladesh: pure kennisoverdracht met 
betrekking tot pootaardappelteelt, met als enige 
instrumenten een projectauto en een strak 
geleide lokale organisatie. 
Ondanks mijn inzet om anderen verder te helpen 
moet ik vaststellen zelf het meest profijt te 
hebben gehad van mijn werkzaamheden, 
namelijk een rijk leven. 
Het begon voor mij in Wernhoutsburg, ik leerde het vak in Ethiopië en ben 
inmiddels 42 jaar getrouwd met mijn onafscheidelijke toeverlaat Dory. 

Emmeloord 26 februari 2022 

Wiel Bos en Sjef van Ham 
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DE LAZARISTENKAPEL IS INSPIRERENDE PLEK VOOR 

CULTUUR EN BEZINNING    Raf Janssen 
 

Midden in Panningen ligt een monumentaal erfgoed, 

namelijk de kapel van het Missiehuis. Een gebouw 

dat vooral van binnen een fraaie uitstraling heeft, 

zeker als daar de klanken van het unieke Mutin-orgel 

te beluisteren zijn. De kapel en het orgel. Dat zijn 

allebei erkende monumenten. Heel veel mensen in de 

omgeving kennen deze juweeltjes niet. Een groep enthousiaste 

vrijwilligers wil daar verandering in brengen. Dat is de Kepèlse 

Initiatiefgroep. De officiële naam van dit gezelschap luidt Vereniging 

Kepèlse Initiatiefgroep Behoud Cultureel Erfgoed Lazaristenkapel. Deze 

groep is ontstaan in 2013, mede naar aanleiding van een vraag van 

pater Wiel Bellemakers 

of de gemeenschappen 

van de voormalige 

gemeente Helden meer 

betrokken konden 

worden bij toekomst-

mogelijkheden van de 

kapel. De afgelopen 

jaren is stap voor stap 

een antwoord gegeven 

op deze vraag of beter 

gezegd een begin van 

een antwoord. Hierbij wordt nauw samengewerkt met de Stichting 

Orgelkring Peel en Maas. Deze stichting verzorgt jaarlijks een reeks 

orgelconcerten voor een zo breed mogelijk publiek. Dat draagt bij aan de 

bekendheid van orgel en kapel.  

De Kepèlse Initiatiefgroep en de 

Orgelkring zien de kapel en het 

Mutin-orgel als twee 

onafscheidelijke, van elkaar 

afhankelijke rijksmonumenten. Ze 

zien deze combinatie als 

onmisbaar bij het vervullen van 

drie nader in te vullen functies: de 

liturgisch-religieuze functie, de 
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culturele functie, de maatschappelijke functie. In deze bijdrage wordt 

aangegeven hoe deze functies ingevuld zouden kunnen worden. Voor 

een deel worden deze ideeën al gerealiseerd; voor een ander deel zijn 

het nog plannen die besproken en nader uitgewerkt moeten worden. 

Alles stap voor stap en met overleg! 
 

Liturgisch-religieuze functie 

De eerste en voornaamste 

functie van de kapel was, is 

en blijft haar rol als huiskapel 

voor de bewoners van het 

missiehuis en het 

zorgcentrum. Het gebruik van 

de kapel voor allerlei 

liturgische diensten binnen 

en buiten parochieel verband 

zou kunnen worden geïntensiveerd. Als de grote kerkgebouwen in de 

omgeving te duur worden om (regelmatig) in gebruik te houden, kan de 

kapel een volwaardig en financieel haalbaar alternatief zijn voor 

(semi)liturgische diensten, waaronder huwelijksdiensten, 

afscheidsdiensten, bezinningsbijeenkomsten. Dat moet uiteraard 

gebeuren in goed overleg met de parochie. 

Daarnaast zou de kapel op gezette tijden voor het publiek toegankelijk 

kunnen zijn als stiltecentrum; op enkele plekken in het centrum van 

Panningen zou naar deze rustplek verwezen kunnen worden. Dat kan 

een belangrijke rustgevende functie zijn in deze jachtige tijd. Verder zou 

een aantal activiteiten die een relatie hebben met de liturgisch-religieuze 

functie kunnen plaatsvinden in de Montgomeryzaal. Gedacht kan worden 

aan bijbellezingen, repetitieruimte voor koren, vergaderruimte voor 

kerkbesturen en parochiale en maatschappelijke werkgroepen. 
 

Culturele functie 

De twee-eenheid, kapel en orgel, kan nog vaker dan nu al gebeurt, 

opengesteld worden voor het publiek via concerten en andere 

uitvoeringen. De Orgelkring zou daarbij het voortouw kunnen nemen. 

Maar andere gemeentelijke en regionale (cultuur)organisaties zouden 

hierbij ook een rol kunnen vervullen. Ook het organiseren van excursies 

rond kapel en orgel valt onder deze activiteit. De Kepèlse Initiatiefgroep 

heeft al diverse excursies en open dagen georganiseerd, maar vanwege 
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de coronacrisis zijn dergelijke activiteiten de laatste twee jaar helaas 

opgeschort. Mogelijk kunnen die binnenkort weer opgepakt worden.  

Er zijn plannen in de maak om in ieder geval mee te doen met open 

monumentendag op 10 en 11 september 2022, als corona niet opnieuw 

roet in het eten gooit.  

Naast muziek zijn er andere cultuuruitingen waarvoor  kapel (al dan niet 

in combinatie met het orgel) een prachtige locatie is: 

bijeenkomsten/cursussen over architectuur, over glas-in-lood-kunst, over 

kerkelijke kunst, over dichtkunst, over kerkmuziek, over klassieke 

muziek, over de historie van het klooster en van zijn bewoners. 

In de aanpalende locaties kunnen gaandeweg een archief en (virtuele) 

bibliotheek worden gerealiseerd op het gebied van onder meer kerk- en 

orgelmuziek, maar ook over de geschiedenis van het klooster en de 

religieuze organisaties die het achtereenvolgens hebben bevolkt en van 

daaruit over heel de wereld activiteiten hebben ontwikkeld en uitgevoerd. 

In de ruimten rond de kapel kunnen (al dan niet vaste) exposities worden 

ingericht over aanwezig kerkelijk erfgoed en over gewaden, paramenten, 

vaatwerk, documenten en voorwerpen uit de gebieden waar 

missionarissen vanuit Panningen naar 

vertrokken zijn. 

In samenwerking met onderwijsinstellingen 

kunnen educatieve projecten worden opgezet 

waar de jeugd kennis kan maken met bij 

voorbeeld het orgel als technisch en muzikaal 

instrument, met de architectuur en inrichting van 

de kapel, met de plaats en functie van de 

congregatie in de wereld en de rol van de 

Kepèlse gemeenschap rond het klooster. 

Specifiek is de rol van het missiehuis in WOII: 

het is een tijdlang hoofdkwartier geweest van de 

geallieerde troepen onder leiding van 

veldmaarschalk Montgomery. Voor een groot 

aantal mensen heeft het missiehuis tijdens de 

oorlog dienstgedaan als schuilkelder en als onderduikadres. Ook 

daarover kan in samenwerking met heemkundeverenigingen een 

(mogelijk permanente) tentoonstelling worden ingericht. Ook hiervoor zijn 

plannen in de maak. 
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Maatschappelijke functie: 

De kapel kan uitgroeien tot een rust-, ontmoetings- en bezinnings-

centrum waar mensen alleen of in groepsverband zich kunnen bezinnen 

op hun eigen leven en op het samenleven dat ze met elkaar organiseren 

in de dorpsgemeenschappen. Mensen kunnen hier overleggen met 

elkaar en nieuwe ideeën opdoen.  

De kapel en omgeving kan uitgroeien tot dé plek in de regio waar ook 

nieuwe spiritualiteits-bewegingen hun basis hebben. Deze invulling zou 

heel goed passen in de missie en activiteiten van de wereldwijde 

Vincentiaanse Beweging.  

Sommige leden van de Kepèlse Initiatiefgroep dromen van het opzetten 

van een ‘kepèl-academie’, een centrum waar sprekers van naam en 

faam nieuw denken en doen etaleren, gestoeld op (vergeten) filosofen 

en theologen of andere belangrijke denkers en inspirators uit voorbije 

eeuwen. Of op bekende personages uit de kerkgeschiedenis of uit de 

bijbel. Bij voorbeeld Jozef om het vakmanschap van professionals weer 

nieuw leven in te blazen. Of Martha om de betekenis van het zorgen 

terug te brengen in het maatschappelijke debat over toekomstbehoud. Of 

de Samaritaan over de manier waarop wij met vreemdelingen omgaan. 

Het moet voor sprekers een eer zijn om uitgenodigd te worden een 

lezing te mogen verzorgen aan de kepèl-academie. Het zijn voorlopig 

nog dromen, maar een voorzichtige aanzet wordt dit jaar gegeven met 

de organisatie van een reeks ‘lezingen met muziek’ over actuele 

maatschappelijke thema’s als het klimaat, zorg en tijd/stress. 

 

Grote plannen en kleine stappen 

De Kepèlse Initiatiefgroep organiseert de afgelopen jaren en de 

komende tijd kleinschalige manifestaties, open bijeenkomsten, die 

passen in de verschillende functies die hierboven zijn beschreven.  

In deze fase van de ontwikkeling gebeurt dat vooral omwille van het 

uitbouwen van de bekendheid met de kapel en het orgel. Ook zijn die 

activiteiten nog steeds gericht op het versterken van het draagvlak onder 

de inwoners van Peel en Maas om samen bijdragen te leveren aan het in 

stand houden van de lazaristenkapel als cultureel erfgoed. Dat is een 

uitdaging waar gemeenschapsinzet voor nodig is. Het is belangrijk dat in 

de gemeenschap een groep mensen opstaat die meedenkt en meedoet 

om de toekomst van het cultureel erfgoed van kapel en orgel te borgen. 

Via concrete activiteiten probeert de Kepèlse Initiatiefgroep die mensen 

aan te spreken en aan het initiatief te binden. Rond die activiteiten 
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worden PR-campagnes opgezet die een bredere bekendheid moeten 

geven aan het aanwezige erfgoed. Een voortreffelijk geslaagde activiteit 

in dit verband is de herdenking van de preek die overste Meuffels in 

1921 heeft gehouden om de gemeenschappen van Panningen en 

omliggende dorpen te vragen steun te geven aan de bewoners van het 

missiehuis. Eind 2021 is een prachtige publicatie uitgegeven over deze 

geschiedenis en de gevolgen ervan voor de gemeenschappen en het 

missiehuis. En er is een optocht gehouden met de ‘patersker’ om 

voedsel op te halen voor de 

Voedselbank.  

Een andere kleine, maar 

belangrijke stap is het beter 

zichtbaar maken van de kapel 

vanaf de straat. Tot voor kort 

was de kapel als het ware 

verborgen achter een hoge 

muur en een houten poort.  

De Kepèlse Initiatiefgroep heeft 

er bij de Heren Lazaristen op 

aangedrongen dat de tuin van het Missiehuis een meer open karakter 

zou krijgen en dat mensen vanaf de straat zouden kunnen zien dat daar 

een fraai gebouw ligt. Dat is gerealiseerd door de lelijke houten poort te 

vervangen door een fraaie spijlenpoort. Deze geeft zicht op de tuin en de 

kapel. Het ontwerp is van wijlen pater Vic Groetelaars. Tenslotte heeft de 

Kepèlse Initiatiefgroep een eigen website opgezet: 

www.lazaristenkapel.nl  
 

Raf Janssen 

Voorzitter Kepèlse Initiatiefgroep 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lazaristenkapel.nl/
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OVERLEDENEN 
 

Mevr. Lien Mestrom-Delissen, moeder van onze coördinatrice Truus Bos 
Mevr. Mariet Absil-Janissen, echtgenote van Jos Absil en schoonzus van 
Louis en Giel Absil 
 

 

PRIESTERWIJDINGEN VAN DE CONGREGATIE DER MISSIE WERELDWIJD 
 

AMANUEL Mulatu Mure   Sac   AET   04/12/2021  
RAITA Bijendra    Sac   INS   04/01/2022  
PALACKAL Jithin Mathew  Sac   INS   06/01/2022  
KERKETTA Rajesh Bimal   Sac   INS   14/01/2022  
KIPGEN Gregory Lalminsei  Sac   INS   15/01/2022  
SINGH Seberian Bibekananda  Sac   INS    20/01/2022  
SINGH Johnson Rajeeb   Sac   INS    24/01/2022  
PATAMAJHI Paul    Sac   INS   26/01/2022 

 

 
 
OVERLEDENEN VAN DE CONGREGATIE DER MISSIE WERELDWIJD 

 
Nomen   Cond.   Dies ob.  Prov.   Aet.   Voc.  
WIEDEMER*  
Anthony B.   Fra   16/12/2021  OCC   79   57 
MELCHOR VILLANUEVA  
Emilio   Sac   01/01/2022  COL   93   71 
MANGULU MOBONDA  
Jean-Pierre   Sac   04/01/2022  CNG   61   34 
SCHNEEBECK  
Paul O.   Sac   07/01/2022  OCC   79   61 
RAKOTONIRINA  
Jean Lucien   Sac   10/01/2022  MAD   53   30 
LAMERAND  
Daniel   Sac   16/01/2022  FRA   89   69 
BAMBER  
William J.   Sac   23/01/2022  ORL   95   73 
ROBLES GAMBOA  
Marvin Gerardo  Sac   26/01/2022  COS   53   25 
PICCOLI Giuseppe Sac   27/01/2022  ITA   96   78  
LUNA PIÑEROS  
Ricardo   Sac   28/01/2022  COL   97   80 
 

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

Panningen, Maart 2022 

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/

