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Het geschenk 
 
Op 26 juli was de provinciaal van Indonesië, Antonius Gigih Julianto, te gast in het 
Missiehuis. Hij woonde ook een vergadering van de Raad bij. Hij vertelde daar uitvoerig over 
de Indonesische provincie, waar honderd jaar geleden de eerste missionarissen uit Nederland 
voet aan wal zetten. 
Inmiddels bestaat de Indonesische provincie uit zeven bisdommen, er zijn 98 priesters en 
vanuit Indonesië zijn er vijf missies gesticht in andere delen van de wereld (in China, de 
Solomon eilanden, Papoea New Guinea, Bolivia en Suriname). 
 
Een interessant onderwerp was de viering van de honderdjarige relatie tussen Nederland en 
Indonesië. Hoe gaan we daar bij stil staan? Antonius vertelde dat er gedacht wordt aan een 
boek over deze geschiedenis (en een fundraising om dit te bekostigen). Ook zei hij dat er 
vanaf 27 september (Vincentiusfeest) een jaar lang zal worden stil gestaan bij deze relatie. De 
Lazaristen werden van harte uitgenodigd om dit in Indonesië mee te vieren. 
De Raad nam zich voor om ook in ons land activiteiten te organiseren om dit te vieren. 
 

 
 
 

Antonius was in Panningen op de terugreis vanuit Rome, waar de Algemene Vergadering was 
beëindigd. Van de algemeen overste, Tomas Mavrič, kreeg hij de opdracht om een geschenk 
aan de Lazaristen in Panningen te overhandigen. Wat ter plekke gebeurde. 
 
Dagjes uit om de verbouwing te ontvluchten 

 
De renovatie van het Missiehuis is in volle 
gang. Er zijn leidingen aangebracht in de 
gangen tegen de plafonds, er zijn nieuwe 
dakpannen gelegd, het asbest is van het dak 
verwijderd en de zolder is geïsoleerd. 
De renovatie brengt ook geluidsoverlast met 
zich mee (er moeten gaten geboord worden van 
de gangen naar de kamers, waar de leidingen 
doorheen gaan). Om de overlast zoveel 
mogelijk te beperken, hebben we bijna al het 
boorwerk laten doen op 29 juni en op 13 juli. 
Voor de bewoners betekenden dit twee 

verplichte uitstapjes. En vervelend dat ze dat vonden…..  
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Afscheid Sraar Gooren 

 
Op donderdag 30 juni beleefde Sraar Gooren 
zijn laatste werkdag als administrateur van het 
Missiehuis. 
Zonder dat hij het wist was zijn gezin ook uitgenodigd. 
Toen we met z’n allen onder het genot van koffie en een 
stuk vlaai stil stonden bij zijn afscheid, kwam de familie 
ineens binnen. Tot grote verrassing en blijdschap van 
Sraar. 
Op de foto zien we Sraar en zijn vrouw, zijn dochter, 

schoondochter en schoonzoon en drie kleinkinderen. “Daar gaat een groot deel van mijn vrije 
tijd heen”, zei Sraar toen hem gevraagd werd hoe hij de toekomst zag. 
 
Genieten van het mooie weer en van elkaar 
 
Vrijdag 22 juli, mooi weer, een partytent en een barbecue, een mooie en ruime tuin en goed 
gezelschap. Dat noemen ze ‘de kunst van het genieten’. Want ondanks alle ellende in de 
wereld is er ook veel moois. 
 

 
 
Een belofte ingelost 
 
In Den Bosch wonen al geruime tijd een aantal Dochters der Liefde. Die hebben jaren geleden 
aangegeven dat ze ook graag in Panningen zouden komen wonen. De Lazaristen beloofden 
dat ze hiervoor gingen zorgen. 
Er gingen een aantal jaren overheen, waarin oplossingen gezocht, gevonden werden en weer 
afvielen. 
Eindelijk, op 29 juli, kon onze overste Rafael de sleutel van hun nieuwe onderkomen 
overhandigen aan de zusters. De zusters krijgen zes woningen in de nieuwbouw. De aannemer 
heeft extra zijn best gedaan om die zes woningen op tijd op te leveren. En dat is gelukt. 
In zijn toespraak dankte Rafael de aannemer voor deze inspanning. Ook verwelkomde hij de 
zusters en wenste hen veel woongeluk in hun nieuwe communiteit. De zusters straalden. 

 
 
 
 


