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Voortzetting van de Kleine Co 
 

De Kleine Compagnie, die vandaag voor u ligt, staat niet meer onder het 

redacteurschap van Jan Pubben en Ans Ebisch. Tot aan zijn dood op 16 

april getuigden de uitgaven vanaf februari 2020 van Jan’s inzet om de 

Kleine Compagnie samen te stellen. Hij deed dat met onderwerpen, 

interviews, foto’s etc. uit het verleden en heden, verbonden met onze 

congregatie en interessant voor onze lezers.  

Tjeu van Knippenberg is bereid gevonden om samen met Ans de Kleine Co 

in een kwartaaluitgave voort te zetten. 
 

Zij hopen te mogen rekenen op medewerking van confraters en van 

mensen die betrokken zijn bij het Missiehuis en de Vincentiaanse Familie.

         

Rafael Isharianto 

 
BIJ DE AFSCHEIDSVIERING VAN JAN PUBBEN CM 
Tjeu van Knippenberg  
 

Welkom  

Beste confraters, familie en vrienden van Jan, die behoren tot zijn 

Nederlandse tak. Welkom in deze viering. Ik begroet ook de 

vrienden in Brasil. 

E você, amigos brasileiros que estão conectados a nós através da 

internet, e Irmã Maria Vanda que ligou João ao Brasil 

diariamente via Skype. Vamos lembrar do querido padre João na língua holandesa, 

sabendo que ele amava o brasileiro igualmente ou até mais. Isso se aplica não só à 

língua brasileira, mas também ao povo brasileiro. Eu gostaria de agradecê-lo muito 

por sua solidariedade com nosso querido amigo e irmão padre João. 

Hoe zijn we hier, hoe voelen we ons op dit moment? In de enkele woorden die hij 

schreef over zijn eigen afscheid citeert Jan zijn grote vriend dom Helder Camara: 
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‘Tristeza, não; saudade, sim’ (Verdriet, nee, 

nee; heimwee, jawel). En hoe zullen we dit 

afscheid vieren? Jan wilde hetzelfde als wat 

zijn vader opschreef enkele dagen voor diens 

dood: ‘Liever geen Requiem aeternam en 

paarse gewaden, maar Resurrexi en witte 

kledij’. Zo zijn we deze viering dan ook 

begonnen voor Jan die stierf op de avond van 

Pasen: ‘resurrexi: ik ben verrezen en ben bij 

jullie’. In die geest ontsteken we het licht 

rondom hem en zingen van dat licht. 

 

Overweging 

Herinnert u zich nog het moment waarop u 

hoorde dat Jan gestorven was – en wat er toen 

door u heen ging? Ieder van ons heeft 

waarschijnlijk, indien mogelijk, er wel iets van 

verteld aan een ander. Op de avond voor Pasen 

en op de volgende paasdagen moet zich een netwerk van verhalen hebben verspreid, 

hier en op andere plaatsen in de wereld, over een bijzonder mens, Jan Pubben. Wat 

maakte hem bijzonder? Dat hij geboren werd uit een geslacht dat tweehonderd jaar 

lang kosters had voortgebracht voor de kerk van Helden-Dorp? Dat hij priester-

Lazarist werd? Dat hij met Irmã Priscila leven bracht in Dois Unidos? Dat hij 

ereburger werd van de stad Recife en vervolgens ereburger van de staat Pernambuco? 

Dat hij met Maria Vanda probeerde de geest van Vincent de Paul en Louise de 

Marillac een hedendaagse uitstraling te geven? Dat hij zich hier in het missiehuis, 

met een uitzonderlijk geheugen en niet aflatende inzet, heeft gewijd aan de 

beschrijving van mensen en werken die zich van hier uit over de wereld 

verspreidden? 

Allemaal redenen om trots op te zijn voor hemzelf en voor ons die van hem houden. 

Maar zijn het die bijzondere prestaties die hem bijzonder maken? Er moet iets liggen 

onder al datgene wat hij tot stand bracht en de manier waarop hij dat deed. Wat is zijn 

drijfveer en wat stelde hem in staat die drijfveer te volgen? Ik denk dat zijn motief en 

zijn kracht tenslotte voortkomen uit wat wij zojuist lazen in het evangelie: ‘Hij heeft 

mij gezonden om aan de armen de blijde boodschap te brengen’. ‘Hij heeft mij 

gezonden’, ja, dat was heel sterk in Jan. Hij wist zich geroepen om het goede nieuws 

te verkondigen. Maar, meer dan met de mond verkondigen, wilde hij zelf een 

uitdrukking zijn van die Bijbelse boodschap. De weg die hij ging, leerde hij steeds 

meer herkennen in Jezus van Nazareth, Vincent de Paul en Helder Camara. Het goede 

nieuws dat hij in hen ontdekte, belichaamde hij zelf en hij vertolkte het voor de 

armen. In die geest ging hij lang geleden met Priscila naar Helder Camara en zij 

boden zich aan om in zijn diocees te gaan werken. Helder nodigde hen uit om in zijn 

kever te stappen en een ronde te maken door de metropool Recife. Hij zei: kies maar 

tussen vijf plekken die ik jullie laat zien. Hun keuze was onontkoombaar toen Helder 

hen bracht in de wijk Dois Unidos (Twee Verenigd) met een kerkje dat de naam 
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droeg ‘São Vicente’ (Vincent de Paul). Een 

life-event noemen we dat, een gebeurtenis die 

hun leven stempelde: het was september 

1968. In en vanuit de sacristie van dat kerkje 

zou Jan 45 jaar lang leven en werken onder 

en met de armen. 

Wat maakt Jan tenslotte bijzonder en 

voorbeeldig? Een feilloos gevoel voor waar 

het om gaat in het leven, met de kracht om 

daarin eenvoudig zichzelf te zijn en er zo 

getuigenis van af te leggen voor ons. Tot op 

de avond voor Pasen, toen hij ophield te 

sterven. 

 
 
 
 
EEN PAAR WOORDEN VOOR JAN  
Gerrit Frencken 
 
 Zoals Jan ons aansprak: “Leef minse .....” 
 De Spaanse theoloog Jon Sobrino schreef: “We kunnen op 
geen coherentere manier in de Gekruisigde geloven, dan bereid te 
zijn de hedendaagse gekruisigden van hun kruis te nemen.” De hedendaagse 
gekruisigden zijn al diegenen voor wie geen plek is in de samenleving in 
sociaal, economisch, politiek, cultureel, geografisch, religieus, kerkelijk en 
existentieel opzicht, en die zwichten onder al die structuren die nooit naar 
mensen kijken.  
 Als we Jan in Brazilië en ook in Nederland willen ontmoeten, zijn we 
uitgenodigd ons te midden van deze mensen te begeven: de hedendaagse 
gekruisigden. Jan was aanwezig in het leven van deze mensen die gebukt 
gingen onder de kruisen van hun bestaan. Jan nam de houding van Jezus aan, 
zoals geschreven staat in Mattheus: “Kom tot mij, jullie die vermoeid zijn. Jullie 
kunnen uitrusten bij mij!”. Want het ging bij Jan altijd om mensen. 
 Jan was een man van een diep geloof en een overwogen en geleefde 
vincentiaanse spiritualiteit en levenspraktijk. Hij dacht veel na over leven en 
dood, gebaseerd op alles wat hij van mensen hoorde, wat met leven te maken 
had: niet dat Jan geen gezellige prater was, maar hij kon luisteren, uren lang, 
en wat hij hoorde sloot hij op in zijn onfeilbare geheugen en in zijn ruime hart, 
om het terug te spelen naar de mensen in woorden van hoop, volhouden, 
zoeken en “mood haoje”, want hij wist dat mensen de oplossing van hun 
problemen in zich hebben. 
 

Recife: Priscila en Jan met kinderen voor hun 
huisje bij de kerk 
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 Claudete en ik hebben dat mogen ervaren, voelen en beleven. Jan was 
als een vader voor ons. Liefdevol noemde hij ons broer en schoonzusje. Hij 
omarmde ons, gaf ons een plek in zijn hart, zoals hij dat met zovelen deed. Hij 
nam ons ten volle op in zijn vincentiaanse leefgemeenschap van Dois Unidos 
in Recife: door hem werden we één met de 
mensen aldaar en mochten we ons ter 
beschikking stellen van allen. En die band 
bleef, hecht en vol leven door de jaren 
heen, tot de Paasvigilie, hetgeen betekent 
tot altijd, want we mogen geloven dat het 
licht van ons leven niet uitdooft, maar door 
blijft schijnen op veel manieren. We zijn Jan 
oneindig dankbaar voor alles wat hij 
betekende en blijft betekenen voor ons. 
 Er is zoveel te zeggen ..... 
 

Dom Helder Camara, in een gedicht, gewijd aan Vincent de Paul, schreef: 
“Moge de Geest van God over ons komen, 
wij die te midden van de armen leven, 

opdat we minstens een schaduw van de schaduw 
van Vincentius zijn!” 

 
 Die schaduw van Jan zal blijven, groot, in de vorm van een omarming, 
waar plaats is voor zijn mensen in Brasil en hier. 
 
 Nu is het, zoals Jan zijn vriend Giel Absil schreef: 

“Jan is er niet meer. Maar tóch.....” 
 

Obrigado, padre João. Danke, Jan, van harte! 
 
 

DE MGR. SCHRAVENSTICHTING 
Harry Schraven      
 
Mgr. Schravenstichting stelt zich ten doel om het gedachtegoed 
van bisschop Frans Schraven levend te houden. 
Wat is nu zijn gedachtegoed? 
Tijdens zijn leven heeft hij zich gehouden aan de missie van Vincent de Paul. 
Hij heeft zich in China ingezet voor de armen, zieken en wezen. 
Hij heeft zich ontfermd voor de oorlogsvluchtelingen en hen op zijn terrein 
opgevangen. 
Hij heeft de vrouwen beschermd voor seksueel geweld tijdens de Japanse 
bezetting. 
Hij heeft dit met  zijn leven moeten bekopen. 
Deze missionaire inzet van Frans Schraven willen we verder verspreiden, 
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omdat zijn leven en zijn gewelddadige dood in Nederland en daarbuiten 
nauwelijks bekend is. 
 
De Mgr. Schravenstichting wil dit jaar daartoe de volgende activiteiten 
ontplooien: 
 
1. De inzegening en opening van het nieuwe wandelpad van Lottum naar 
Broekhuizenvorst op 29 mei. Deze dag begint met een plechtige H. Mis in de 
parochiekerk van Broekhuizenvorst.  

 
 
2. Dit jaar gedenken we de 85ste sterfdag van bisschop Frans Schraven en zijn 
gezellen. Om dit feit speciaal te vieren, hebben we samen met Huis van de 
Pelgrim een reis georganiseerd. De reis voert naar Rolduc, Leuven, Parijs, 
Tilburg en Panningen. Allemaal plaatsen met een bijzondere band met de 
bisschop.  
 
3.  Op 9-10 eindigt de reis in het Missiehuis in Panningen, waar in een plechtige 
H. Mis de 85ste sterfdag van de  martelaren wordt herdacht. Na de lunch  
s ’middags is er om 15.00 u. de première van het muziekspel “Helse Liefde”. 
 
4. Het muziekspel “Helse Liefde” vertelt met hedendaagse 
zang het verhaal van Frans Schraven en een vrouw die te 
lijden heeft gehad onder (seksueel ) geweld. Na de première 
in Panningen willen we een tiental uitvoeringen geven van 
dit spel in het hele land. We kunnen voor het spel nog 
sponsoren gebruiken. We hebben namelijk de repetities 
tweemaal stil moeten laten leggen wegens de coronamaatregelen. Als dit 
project slaagt dan willen we het batig saldo overmaken aan de stichting Helse 

De Heilige Mis in de parochiekerk. 
Voorgangers: Rafael Isharianto en Harrie Jaspers   



58 
 

Liefde in Geleen die zich bezighoudt met de ondersteuning van vrouwen en 
mannen die te maken hebben gehad met seksueel geweld. 
 
5. Samen met de congregatie van de Lazaristen hebben we de historicus Jan 
Jacobs aangezocht. Hij gaat de biografie schrijven van bisschop Frans 
Schraven. 
 
6. Onze stichting volgt met belangstelling de voortgang van de zaligverklaring 
van de bisschop en zijn gezellen in Rome. Deze zaligverklaring is door de inzet 
van Vincent Hermans en Marja Grim in gang gezet en wordt gesteund door de 
congregatie van de Lazaristen. 
 
7. De Stichting verzorgt lezingen over de bisschop en over het muziekspel. Op 
15-06 is er een lezing in Tilburg over het muziekspel en op 10-07 is er een 
lezing voor jonge vaders in Venray over de betekenis van  bisschop Frans 
Schraven nu. 
 
8. Momenteel wordt er gewerkt aan een nieuwe eigentijdse website. 
 
Mijn conclusie is dat we op velerlei terreinen actief zijn. We kunnen nog wel 
vrijwilligers gebruiken die zich inzetten voor onze stichting en ook mensen die 
ons financieel bij onze activiteiten willen ondersteunen. Zie ook: 
www.mgrschraven.nl 

 

 

Aan de bron https://cmglobal.org ontlenen we het volgende 

 

THE GREAT WITNESS OF OUR MISSIONARY-MARTYRS. 
 

In de afgelopen tijd zijn er nieuwe redenen tot zaligverklaring gekomen 

voor enkele van onze missionarissen die hun leven gaven om van hun geloof 

te getuigen en standvastig te blijven in hun zending als apostelen van 

Christus. 

Martelaren in Chengtingfu (nu Zhengding) in China, 9 oktober 1937. Hier 

gaat het om zes priesters en twee broeders van de Congregatie van de 

Missie: Mgr. Frans Hubert SCHRAVEN (Nederlands), Fr. Eugene Antoine 

BERTRAND (Frans), Fr. Thomas Ferdinand ČEŠKA (Kroatisch), Fr. Lucien 

André CHARNY (Frans), Fr. Gerard WOUTERS (Nederlands),  

Fr. Anton GEERTS (Nederlands), Fr. Wladislaw PRINZ (Pools).   

De trappist, pater Emmanuel ROBIAL (Frans), en de leek Anton Alexander 

BISKUPIČ  (Slowaaks). 

http://www.mgrschraven.nl/
https://cmglobal.org/
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Op 9 oktober 1937, tijdens een aanval op hun Missie tijdens de Chinees-

Japanse Oorlog, werden deze personen gedood omdat zij weigerden 

vrouwen uit te leveren die hun toevlucht in de Missie hadden gezocht. Zij 

vreesden de dreiging van de dood niet en trotseerden die op een wijze die 

hun trouw aan hun zending openbaarde. 
 

De zaak van de zaligverklaring, aangevraagd en gesteund door onze 

Nederlandse missionarissen, kon in China niet worden gestart vanwege de 

bekende moeilijkheden; zij begon in Nederland in het bisdom Roermond, 

ongeveer tien jaar geleden, op 23 maart 2013.  

Twee Nederlanders, de heer Vincent Hermans en mevrouw Marja Grim, 

hebben een lang en veeleisend historisch werk verricht. Tijdens hun 

onderzoek hebben ze alle nodige archieven doorgenomen en in China hebben 

ze de herinnering aan de martelaren nog aangetroffen. 
 

De Positio super Martyrio, werd gepresenteerd door Postulator, pater 

Giuseppe Guerra en de Vice-Postulator, pater Wiel Bellemakers. Dit 

gebeurde volgens de uitgestippelde procedure en werd overhandigd aan de 

commissie van vijf historici, benoemd door de Congregatie der Heiligen.  
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Op 3 februari 2022 gaven zij hun unanieme en 

positieve stem aan het uitgevoerde historisch 

onderzoek en spraken zij zich uit voor het feit 

dat hun dood als een waar martelaarschap wordt 

beschouwd. 
 

Nu wachten wij op het latere oordeel van 

theologen en bisschoppen, zodat de Heilige Vader 

met zijn gevolmachtigd besluit het 

martelaarsdecreet afkondigt. Dan kunnen wij hun 

plechtige zaligverklaring bijwonen. 

 

 

 
BEZOEK AAN MEGVIS, 19-22 APRIL 2022.  

Jos Roemer 
 

In de week na Pasen zijn drie medewerkers van het Vincent de 
Paul Center Nederland (Tjeu van Knippenberg, Marieke van de 
Ven en Jos Roemer) aanwezig geweest bij een conferentie van 
MEGVIS. Deze naam staat voor Mitteleuropäische Gruppe 
Vinzentinischer Studien. 

 
Een flink aantal jaren geleden ontdekten leden 
van de Vincentiaanse familie in met name 
Duitsland en Oostenrijk, dat ze wel wat meer 
kennis wilden verwerven over Vincent en zijn 
gedachtegoed. Sindsdien wordt er ieder jaar een 
conferentie georganiseerd bij één van die leden, 
namelijk bij Die Barmherzige Schwestern vom hl. 
Vinzenz von Paul. Deze zusters wonen in een 
klooster annex vormingscentrum, met een 
prachtige moderne kerk. Het complex is gelegen 
in Untermarchtal, aan de Donau. 
 
 
De vierdaagse conferentie was hybride georganiseerd, dat wil zeggen dat er in 
de zaal in Untermarchtal zo’n 25 personen aanwezig waren, terwijl er nog 
ongeveer 75 deelnemers elders deelnamen via een videoverbinding. 
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Bijdragen vanuit Nederland 
 

Op woensdagochtend 20 april 
mochten Marieke, Jos en Tjeu een 
voordracht houden. Marieke trapte 
af met een presentatie over het 
ontstaan, de geschiedenis en de 
activiteiten van het Vincent de Paul 
Center. Eén van die activiteiten 
betreft een vraag, die aan het 
Center werd voorgelegd door de 
directeur van de Vincentian Family. 
‘Hoe kan het Vincentiaans 

charisma worden vertaald in taal, die verstaanbaar is voor leken in een 
seculiere cultuur. Jos vertelde welke resultaten het onderzoek naar het 
Vincentiaans charisma had opgeleverd. Hij somde acht kenmerken op van de 
bevlogenheid van vrijwilligers bij Vincentius-verenigingen die hij had 
geïnterviewd. Tjeu ging in op het fenomeen van de secularisatie. Hij liet in zijn 
verhaal zien dat secularisering twee betekenissen kent, een secularisering van 
de wereld en een van de religie. Bij de 
secularisering van de wereld gaat het om 
de verbroken verbinding tussen mens en 
wereld. Omdat we de wereld steeds 
meer zien als iets maakbaars, als een 
object, verliest de wereld haar eigenheid 
en verliezen wij de mogelijkheid van een 
relatie ermee. Bij de secularisering van 
de religie gaat het erom dat religie iets 
van de binnenwereld van het individu is 
geworden. Wereld en religie raken 
daarmee los van elkaar. En daarmee ook 
hemel en aarde, kloktijd en ‘bijzondere’ 
tijd, naastenliefde en de bijzondere 
bedoeling ervan, de missie. 
 
Volgend jaar zijn we weer welkom, dan 
om te vertellen over de vertaling van het 
Vincentiaans charisma in beleid van 
bijvoorbeeld een zorgcentrum.  
       
       
   
 

… met uitzicht op de Donau 
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IN DE STEIGERS! 
Jos Roemer 
 

Wie nu een bezoek brengt aan het missiehuis-complex in Panningen, ziet 

vooral heel veel steigers. Er wordt flink ge- en verbouwd. Wat is de stand 

van zaken? 

Op de eerste plaats de uitbreiding van 

zorgcentrum Vincent Depaul. Met dit 

bouwproject lossen de Lazaristen in 

één keer drie beloftes in. Er is ooit 

beloofd aan de Dochters der Liefde, 

die in Den Bosch wonen, dat er 

woonruimte voor hen zou komen in 

Panningen. Dat gaat binnenkort 

gebeuren. In augustus worden er zes 

kamers in de nieuwbouw door hen 

betrokken. Ook is aan het 

zorgcentrum beloofd om mee te 

werken aan een gezonde exploitatie. 

Het zorgcentrum zou eigenlijk 66 

bewoners moeten kunnen herbergen. 

Ook dat gaat in de komende herfst 

lukken. En dan is er nog de belofte aan 

de mensen van Peel en Maas. Zij hebben de Lazaristen in de eerste helft 

van de vorige eeuw enorm geholpen met aardappelen, uien en andere 

producten. De Lazaristen doen nu iets terug. Zij bieden aan deze regio een 

mooie plek waar de ouderen een Vincentiaans onthaal vinden. 

 

Op de tweede plaats betekenen de steigers ook dat er gewerkt wordt aan 

het missiehuis zelf. Toen besloten werd door het bestuur in Rome, dat het 

missiehuis voorbereid moest worden op de toekomst, betekende dat ook 

iets voor het gebouw. Is dit gebouw, waarvan het oudste deel stamt uit 

1878, klaar voor die toekomst? Al snel werd duidelijk dat er dan wel enige 

renovatie nodig was. 

Om te beginnen moet het gebouw duurzaam gemaakt worden. Dat betekent 

een betere isolatie (nieuwe goed sluitende kozijnen met triple-glas en 

isolatie van het dak). Het betekent ook gebruik maken van zonne-energie 



63 
 

door middel van zonnepanelen. Verder betekent het dat er in hete zomers 

gekoeld moet kunnen worden via diezelfde zonnepanelen En tot slot 

betekent het dat de stroomvoorziening aangepast moet worden aan de 

moderne tijden. 

Inmiddels zijn de 

werkzaamheden aan het 

dak begonnen (weghalen 

asbestplaten, aanbrengen 

isolatie en nieuwe 

dakpannen, daar komen 

aan de binnentuin-zijde 

de zonnepanelen op te 

liggen). In de maanden juli 

en september worden alle 

kozijnen vervangen. En 

daarna moet er een 

weldadige rust intreden… 

 

OVERLEDEN 
 

HERMAN DORSSERS 

Herman werd geboren op 17 januari 1934 in Panningen als zoon van Willem Dorssers 

en Gertrudis Korsten. Het gezin woonde aan de Kerkstraat. De afstand tot het 

missiehuis bedroeg de breedte van het Kerkhoofspèdje. In dat missiehuis woonde hij als 

buurman van zijn familie tussen september 1953 en september 1960 . Hij was er 

seminarist en studeerde filosofie en theologie met het oog op de priesterwijding als 

Lazarist. Na rijp beraad besloot hij echter deze weg niet te voltooien. Herman heeft zijn 

weg voortgezet in een onderwijsloopbaan tot aan zijn pensionering en in het huwelijk 

met Trees Pubben en als vader en opa tot aan het einde van zijn leven.  

Ik vermoed dat Lazaristen die Herman gekend hebben met name terugdenken aan zijn 

muzikaliteit. Hij speelde orgel en was dirigent van het studentenkoor. In die laatste rol 

dirigeerde hij verschillende keren een mis die de KRO landelijk uitzond, ‘met het koor 

o.l.v. fr. H. Dorssers’. 

Zijn muzikale kwaliteit heeft hem nooit verlaten. Ze trad met name aan het licht toen de 

directie van Heldens Gemengd Koor Bel Canto in 1967 in zijn handen kwam. Van dat 

koor nam hij, na meer dan 30 jaar bezielende leiding, in 1998 afscheid. Bel Canto 

benoemde hem tot ere-dirigent. 

Zijn belangstelling voor Missiehuis en confraters heeft hem ook nooit verlaten. Hij 

werkte mee aan het boek over 100 jaar Lazaristen in Panningen en samen met Trees 

kwam hij regelmatig op bezoek bij de paters. De C.M. lijn liep door zijn leven. Hij bleef 

op zijn manier buur van de paters en de paters van hem en Trees. 
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OVERLEDENEN 

Zuster Vincent Geurtjens, Dhr. Gerard Claessen en mevr. Beeks-Mertens, 

bewoners van ons Zorgcentrum. 

Dhr. Jasper Verwoerd, broer van onze confrater † Gerard Verwoerd.  

Mevr. Mien Maessen-Peeters, schoonzus van onze confrater Harrie Maessen  

 

 
PRIESTERWIJDINGEN VAN DE CONGREGATIE DER MISSIE WERELDWIJD 
 
AMBATTU Tibin Mathew   Sac   INM 24/01/2022  
BAWANE Satyam Buddhiwan   Sac   INM 29/01/2022  
GOMANGO Josiyo    Sac   INS 20/04/2022 
 
OVERLEDENEN VAN DE CONGREGATIE DER MISSIE WERELDWIJD 
 
Nomen    Cond.   Dies ob.   Prov.   Aet.   Voc. 
ARREOLA MARTÍNEZ  
Luis     Sac   30/03/2022   MEX   76   57 
ANGLADE Roger   Sac   02/04/2022   FRA   97   80 
BOYLE Michael J.  Sac   03/04/2022   OCC   93   71 
BIANCHI Benito   Sac   11/04/2022   ITA   84   64 
JUNEMAN* Thomas  Fra   11/04/2022   OCC   68   23 
QUIROGA QUIROGA*  
Ramón    Fra   14/04/2022   SVP   89   74 
PUBBEN Jan (J.F.G.)  Sac   16/04/2022   CGN   83   63 

 

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

Panningen, Mei 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/

