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Beste mensen,  
 
Ook voor christenen kan kerstmis veel betekenissen hebben. 
Volgens de christelijke traditie is Kerstmis het moment 
waarop zij Gods liefde voor de mensheid vieren. God houdt 
niet alleen van de mens door hem leven en genade te 
schenken, maar ook door "lijdende liefde". Deze "lijdende 
liefde" kreeg gestalte toen hij zich van zijn goddelijke 
gedaante ontdeed om een arm kind te worden. Kerstmis 
verwijst dus naar de viering van Gods liefde, die tot uiting 
komt in de daad van incarnatie: hij werd mens, als één van 
ons. Vincent de Paul schreef, "De Zoon van God was niet in 
staat gevoelens van barmhartigheid te hebben in de staat 
van zijn glorie... daarom wilde hij mens worden... om ons 
lijden te delen" (CCD, XI:69).  

De kerstviering kan voor ons een goede gelegenheid 
zijn om na te denken over de betekenis van "lijdende liefde". De terminologie "lijdende 
liefde" kan voor sommigen van ons beangstigend klinken, omdat zij het lijden kan 
oproepen dat veel mensen ondergaan door oorlog, geweld, armoede, ziekte en onrecht. 
Daarom zou niemand meer willen lijden. Maar wat de "lijdende liefde" betreft, die ervaren 
we eigenlijk op de een of andere manier wanneer we onszelf geven ter wille van anderen 
(voornamelijk degenen die lijden) in de vorm van zelfgave en toewijding. 

In het voorbije jaar werd de "lijdende liefde" goed beleefd in het missiehuis St. Jozef 
in Panningen. Tijdens de uitbreiding van het zorgcentrum Vincent Depaul was de "lijdende 
liefde" zichtbaar in het geduld van de Heren Lazaristen en de bewoners van het 
zorgcentrum. Zij aanvaardden geduldig het ongemak dat voortkwam uit de lawaaierige 
werkomgeving, de wanorde, enz. Evenzo aanvaarden zij tijdens de renovatie van het 
missiehuis, die nog steeds aan de gang is, de "toevlucht" tot het nieuwe gebouw zodat de 
renovatiewerkzaamheden voortgang kunnen vinden. En dit alles in het belang van een 
betere toekomst van het zorgcentrum en het missiehuis.  

De "lijdende liefde" kan ook worden waargenomen bij veel mensen die, door liefde 
voor de communiteit van het missiehuis, ervoor zorgen. Zij zijn het personeel, de 
geaffilieerde leden, weldoeners, partners, vrijwilligers en vrienden die met hun hart het 
missiehuis ondersteunen. Door hun harde werk en toewijding geven zij uiting aan hun 
liefde voor de bewoners van het missiehuis en voor hun Vincentiaanse roeping. En als we 
zien dat er al iets nieuws en moois is geboren, dan is dat te danken aan hun "lijdende 
liefde". 
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Tot slot kunnen we zeggen dat "lijdende liefde" de "verlossing" mogelijk maakt. 
Daarom hopen wij dat dezelfde liefde, die ieder van ons in dit jaar, dat ten einde loopt, 
heeft aangewakkerd, ons ook in het komende jaar zal blijven inspireren in onze missie.  
 

 
Rafael Isharianto, c.m. 

 

                

BEZOEK AAN BISSCHOP HARRIE SMEETS 
  

Wiel Bellemakers en Jos Geelen bezochten vrijdag 16 september onze bisschop om hem het 
boek van getuigenissen van de martelaren van China te overhandigen. 
 

  
 
Marja Hermans bezoekt op datzelfde moment het archief in Frankrijk.  
Zij voorziet historicus Jan Jacobs van informatie voor diens biografie van Mgr. Schraven en 
gezellen.  

 
 

BEZOEK BURGEMEESTER EN GOUVERNEUR 
 
Op woensdag 21 september legden de burgemeester 
van de gemeente Peel en Maas, mw. Wilma Delissen-
Van Tongerlo, en de gouverneur van Limburg, dhr. 
Emile Roemer, een ambtelijk bezoek af aan het 
Missiehuis en het zorgcentrum Vincent Depaul. 
 

 
 
Ze werden ontvangen in de Montgomeryzaal waar ze de lazaristen 
ontmoetten. Vervolgens bezochten ze de kapel van het Missiehuis waar ze 
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geïnformeerd werden over de geschiedenis. Hierna bezochten ze het Zorgcentrum en de 
nieuwbouw waar ze met bewoners en personeel spraken .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
IMPRESSIE VAN JUBILEUMSYMPOSIUM VAN 

VINCENT DE PAUL CENTER NEDERLAND   
 

Onder de titel ‘Werken met grenzen – seculiere oecumene’ vierden we op 
vrijdagmiddag 23 september het 10-jarig bestaan van Vincent de Paul Center Nederland. In het 
Academiegebouw van de Radboud Universiteit in Nijmegen kwamen een kleine honderd 
mensen samen om dit Jubileumsymposium mee te maken.  
Dagvoorzitter Louis Sibbald opende met het ontsteken van een paaskaars uit 2012, het 
oprichtingsjaar van Vincent de Paul Center Nederland. Hij leidde ons stijlvol door het 
middagprogramma van het symposium. 

 
 

sprekers op de eerste rij bij de start van het middagsymposium 

V.l.n.r. Wiel Bellemakers, Rafael Isharianto, Emile Roemer, Wilma Delissen-Van 
Tongerlo, Jan van Aert, Rudy Sulistijo, Chris Janssen, Theo de Jong, Leo Mouës 
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Voorzitter Maria Martens gaf vervolgens een korte terugblik op de afgelopen 10 jaar van het 
centrum. Hoe het allemaal begon en wat is ondernomen. We schreven bijvoorbeeld voor 
begeleiders van mensen met een verstandelijke beperking de handleiding ‘Mijn Kijk op het 
Leven’ voor het voeren van gesprekken over levensbeschouwelijke thema’s. We ontwikkelden 
de masterclass ‘Inspireren en Dienen’, een leergang over sociaal-spiritueel leiderschap, die drie 
maal is uitgevoerd. En we organiseerden ruim honderd Dinsdagconferenties over oude en 
nieuwe bronnen van spiritualiteit.   
Inleider Hans Boutellier filosofeerde vervolgens over de aard van onze huidige samenleving. 
Grote, samenbindende verhalen hebben plaats gemaakt voor onderscheidende, individuele 
verhalen. Hij hield een pleidooi voor het onderlinge gesprek waardoor mogelijk weer nieuwe 
gemeenschappelijkheid kan ontstaan.  
Inleider Tjeu van Knippenberg c.m. sloot daar op aan. In onze rationele, technische en 
geïndividualiseerde samenleving is het directe contact met de wereld om ons heen veelal 
verschraald. Open communicatie is de basis voor inspiratie en wederkerigheid op weg naar een 
seculiere oecumene: het besef dat we leven in een gemeenschappelijke en bezielde wereld.         
Mgr. Gerard de Korte reageerde op voorgaande inleiders. Hij gaf aan te hebben geworsteld met 
het begrip ‘seculiere oecumene’ in de titel van het symposium. Hij stelde het begrip ‘spirituele 
oecumene’ voor.  
Tussen de inleidingen waren er presentaties van de zogenoemde G17-groepen. De naam 
Generatie17 verwijst naar het feit dat wij de 17e generatie zijn na 1617, een beslissend jaar in 
het leven van Vincent de Paul, de naamgever van het centrum. Vijf groepen met elk een eigen 
invalshoek op sociale spiritualiteit hielden een korte presentatie: 
 
- de groep ‘Bezielen & Bezield worden’ die bij elkaar komt rond de vraag: wat heeft mij de 

afgelopen weken bezield of juist niet bezield? 

- de groep ‘Levensverhalen’ waarbij in elke bijeenkomst de levensbeschouwelijke biografie  van een 

van de deelnemers centraal staat: uit wat voor gezin kom ik, welke keuzes heb ik gemaakt, wat zijn voor 

mij leidende waarden?  

- de groep ‘Oost West Verhaalopstellingen’ waarin deelnemers via een soort rollenspelen verhalen 

uit bijvoorbeeld Boeddhistische culturen verkennen; 

- de groep ‘Tafel van Vijf’ waarin communicatiedomeinen thematisch worden verkend: wat is voor 

mij van waarde, voor jou, in onze cultuur en in relatie tot de bron? 

- De groep ‘Bijbelverkenningen’ waarin de actuele betekenis van oude Bijbelverhalen persoonlijk 

wordt verkend zoals het verhaal van de Rijke Jongeling die Jezus niet kon volgen of van de Verloren 

Zoon die de wijde wereld in trok.  

Na een geanimeerde pauze was er ruimte voor gesprek tussen en met de inleiders begeleid 
door gespreksleider Carlien Geelkerken. Een brede waaier van vragen, reacties en suggesties 

geanimeerde ontmoetingen in de pauzes  
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kwam op tafel. Het gaf een kleine blik op de grote levensbeschouwelijke diversiteit die wij in 
onze huidige samenleving kennen.  
 
Een rijkdom aan kleur en een opdracht om verbindingen te vinden. 
Het symposium werd afgesloten met een hapje en een drankje en 
met veel mooie ontmoetingen.  
 
 
Marieke van de Ven 
Vincent de Paul Center Nederland 
www.vincentdepaulcenter.nl 
 

 

VINCENTIUSFEEST 27 SEPTEMBER 
 
In de kapel van het Missiehuis werd 
de Eucharistieviering voorgegaan 
door Rafael Isharianto, Rudy Sulistijo, 
Wilson Varela en Peter van de Horst. 
Er werd speciale aandacht gevraagd voor de 
armen, zieken en minderbedeelden en voor 
elkaar. 
Henk de Cuijper bespeelde het orgel en Frans 
Bomers was de cantor tijdens de viering.  
Het feest werd voortgezet onder het genot van 
een diner bij de Houbereij.  
 

 
 
 

HOMELIE BIJ DE HERDENKING VAN MGR. SCHRAVEN EN 

GEZELLEN – PANNINGEN, 9 OCT. 2022 

 
Geachte familie Schraven, 

Dierbare broeders en zusters,  
 

We zijn hier samen om te herdenken 
en te vieren. We herdenken onze 
dierbare martelaren, Mgr. Schraven en 
gezellen. Maar tevens vieren we dat 
wij in hun voetstappen, via dialoog één 
blijven met en bezorgd voor de Kerk in 
China. Die twee intenties maken ons 
samenzijn missionair zinvol. 
Onze jaarlijkse herdenking van de 
moord op Bisschop Schraven en zijn 
gezellen – door het Japanse leger in 
Zhengding (China) in 1937 -- groeide 
over de jaren heen tot een zinvolle 
missionaire traditie. Vrienden in China 
bidden vandaag met ons mee ook al doen zij dat niet openlijk. We voelen ons één met hen, 
verenigd in het geloof dat onze dierbare martelaren door de offergave van hun leven een uniek 

http://www.vincentdepaulcenter.nl/
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getuigenis hebben afgelegd binnen de Universele Kerk en de Lokale Kerk in China, voor het 
land China en voor heel de wereld. Dat getuigenis was uniek doordat zij hun leven gaven om 
het leven van honderden Chinese vrouwen te beschermen en te redden, uniek vooral omdat 
missionarissen uit een vreemd land dat getuigenis gaven binnen China. Dat maakt hun 
getuigenis tot een merkwaardig historisch feit. 
 

Dat het schuldige leger deze historische feiten als misdaad blijft ontkennen belet ons niet de 
verdiensten van de slachtoffers te blijven gedenken en vereeuwigen. We verheugen ons over het 
nieuws dat in Rome de voorbereiding van de officiële heiligverklaring op goede weg is. We kijken 
uit naar de dag dat we dit, hopelijk met de Chinese Christenen ooit samen zullen kunnen vieren. 
Dat is ook een intentie van ons gebed vandaag.  
 
Maar de zin van onze bijeenkomst vandaag is méér dan dat gebed. Hoe het juridisch proces van 
de heiligverklaring verder ook verloopt – méér of minder vlot -- onze viering vandaag is een 
uitdrukking van onze overtuiging dat Mgr. Schraven en gezellen nu reeds glorierijke martelaren 
zijn bij de Heer. Zo gedenken we hen vandaag en zo zullen we dit hoe dan ook blijven doen. 
 

Deze bijeenkomst betekent voor ons ook dat we, in navolging van de missie roeping van onze 
martelaren vandaag bezorgd blijven voor de Kerk in China. Met de beperkte middelen waarover 
we beschikken sluiten we ons aan bij hen. We hebben onze bezorgdheid in het verleden al 
uitgedrukt door persoonlijk de Kerk van Bisschop Schraven en gezellen in China te gaan 
bezoeken. Vandaag willen we die bezorgdheid nog meer benadrukken vooral nu we ervaren dat 
het met hen niet goed gaat. Sommige christenen in China noemen hun eigen situatie een nieuwe 
Culturele Revolutie, wellicht met minder openlijk geweld en vernieling dan die eerste, maar 
daarom niet minder vernietigend. Mogelijks zelfs met meer vernieling op lange termijn. 
 

Al sedert de jaren tachtig-negentig had de Verbiest Stichting-Leuven een intensief programma 
van uitwisseling op pastoraal vlak met vorming sessies voor priesters, religieuzen en leken in 
verschillende bisdommen. Die zijn al lang niet meer mogelijk. We hielpen bij het bouwen van 
waterputten om gezond drinkwater te bezorgen aan dorpen in Ningxia en Binnen Mongolia. In 
bergdorpen richtten we tientallen gezondheidsposten op. Dat is al lang niet meer toegelaten. 
Medewerking bij het doceren in Groot Seminaries wordt uitgesloten. Rechtstreeks financiële 
steun bezorgen aan individuen of lokale kerken binnen China is nu illegaal en strafbaar. Het kan 
nog wel als het officieel – totaal controleerbaar en dus slechts met toelating – wordt gestuurd. In 
heel wat kerken controleren camera’s wie elke zondag naar de kerk komt. Voor kinderen beneden 
de 18 jaar is dit officieel niet toegelaten. Tot kort geleden slaagden de ondergrondse priesters er 
nog in de Eucharistie te vieren met hun Christenen al gebeurde dat meestal verborgen. Ook dit 
wordt nu onmogelijk gemaakt. Zonder een officieel document waardoor ze als officiële priester 
erkend zijn wordt alle pastorale activiteit onmogelijk gemaakt. Binnen een land met officiële 
vrijheid van godsdienst wordt de Kerk op die wijze behandeld. 
 

En toch heeft Paus Franciscus een 
overeenkomst gesloten met China hopende dat 
geen illegale bisschoppen meer zullen benoemd 
worden door de civiele overheid. Dat is inderdaad 
niet meer gebeurd. Maar de paus kon slechts een 
vijftal bisschoppen benoemen die ook door de 
Staat werden erkend. Dat is wat Rome bereikte 
met de overeenkomst. Merkwaardig was wel de 
publieke verklaring van Paus Franciscus waarin 
hij de ondergrondse priesters en bisschoppen 
gelijk geeft als ze, om gewetensredenen, zijn 
oproep niet volgen om dan toch maar lid te 
worden van de officiële Patriottische Vereniging. 
Dit alles belette Rome niet om nog recentelijk – 
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einde augustus 2022 – een delegatie naar China te laten gaan om de dialoog voort te zetten. We 
verwachten dat het bestaande akkoord nog dit jaar weer zal worden verlengd. We vinden dat een 
wijs beleid. 
 

De Corona pandemie heeft onze succesvolle vormingssessies voor priesters uit China 
lamgelegd. Onze bezoeken aan China en Taiwan lagen ook stil.  Ondertussen volgen we Paus 
Franciscus in zijn keuze om de dialoog open te houden. We laten ons niet misleiden door diegene 
die openlijk het akkoord van de paus met China bekritiseren. Wie daarin een hoofdrol vertolken 
zijn vooral de uiterst rechtse politici uit Amerika – o.a. Trump en Bannon – om zuiver Amerikaanse 
politieke redenen. Sommige Katholieke leiders lieten zich door hen misleiden en aanvaardden 
hun steun. 
 

In April dit jaar -- op voorstel van de Chinese Bisschoppen Conferentie -- hadden we een 1,5 uur 
Zoom gesprek met vier leiders van de Bisschoppen Conferentie en vier collega’s van het bestuur 
van de Stichting. Er werd overeengekomen om, na Covid, de vroegere activiteiten te hernemen: 
wederzijdse bezoeken, verlenen van studiebeurzen aan priesters, religieuzen en leken, 
organiseren van vormingssessies in Leuven. De bisschoppen stelden vóór om wellicht al volgend 
jaar samen een academische conferentie te organiseren online over inculturatie van de Kerk. 
China heeft over dit onderwerp duidelijk andere ideeën dan de Kerk. Wij leggen graag ook de 
opinie van de Kerk daarover op tafel ter bespreking. Dialoog blijft veruit verkiesbaar boven 
conflict. 
 

Bij dat alles benadrukt de Verbiest Stichting dat we niet alleen met China dialogeren maar met 
alle Chinese lokale Kerken wereldwijd, speciaal met Taiwan en Hong Kong die we aanzien als 
Kerken in nood die wij onze steun aanbieden. 
 
Merkwaardig is wel dat men in China nu een nieuwe voorzitter en vicevoorzitter verkoos voor 
zowel de Bisschoppen Conferentie -- die de Kerk als partner verkiest bij elke dialoog -- als voor 
de Patriottische Vereniging, de officiële partner van China. De voorzitter van de Bisschoppen 
Conferentie is nu ook vicevoorzitter verkozen van de Patriottische Vereniging en de voorzitter van 
de Patriottische Vereniging werd vicevoorzitter van de Bisschoppen Conferentie. Bij elke bezoek 
of activiteit van wederzijdse uitwisseling zijn zowel China als de Kerk nu tevreden want sedert de 
wederzijdse overeenkomst tussen Rome en China zijn alle bisschoppen nu door Rome erkend. 
Toch weer een stap vooruit. 
 

Met Mgr Shenbin, voorzitter van de Bisschoppen Conferentie, had ik kort geleden nog een 
telefonisch gesprek. Het was een klare bevestiging van wat we eerder al overeenkwamen. We 
voorzien dat we onze activiteiten van uitwisseling zo niet dit jaar dan toch wel vanaf 2023 zullen 
kunnen hernemen. We bereiden opbouwende activiteiten voor van kerkelijke uitwisseling en 
samenwerking. We geloven dat dit ook de wens is die onze geliefde martelaren -- Mgr. Schraven 
en gezellen -- ons toewensen en steunen tot verdere opbouw van de Kerk die zij zo liefhadden. 
Bidden we dat, samen met hen, de Heer onze pogingen blijven zegenen. 
 

Jeroom Heyndrickx cicm 
Bestuurslid van de Verbiest Stichting-Leuven 

 

 

PREMIERE MUSICAL “HELSE LIEFDE”  
 

Negen oktober werd onder regie van Roel Verheggen “Helse Liefde” 
succesvol opgevoerd in de kapel van het Missiehuis. 
 
Het idee was afkomstig van †Vincent Hermans, voormalig voorzitter van de 
Mgr. Schravenstichting.  
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Zijn vrouw Marja Hermans-Grim bedankte na afloop de 
regisseur, spelers en zangers voor hun inzet. Marja liet 
weten diep onder de indruk te zijn van het 
eindresultaat. 
 

De voorstelling 'Helse liefde' gaat over Louise, een vrouw in 
het nu, die door haar man wordt mishandeld. Door de 
ontmoeting met een voorbijganger in het park komt ze in 
aanraking met het verhaal van Frans Schraven.  
Het zal voor Louise het begin zijn van de zoektocht naar 
haar eigen innerlijke kracht en een uitweg uit haar benarde 
situatie.  
 

 

Het muziekspel "Helse Liefde" gaat optreden door 
het hele land; u vindt de data en locaties op de 

website https://www.helseliefde.com/speellijst-en-data/  
 

 
 

 

 
BEZOEK GENERAAL OVERSTE TOMAŽ MAVRIČ EN GENERAAL 
ASSISTENT GREGORIO BAÑAGA 
 

Dinsdag 11 oktober werden onze Generale Overste Tomaž Mavrič en zijn assistent Gregorio 
Bañaga in Eindhoven opgehaald door onze overste Rafael Isharianto en Harrie Jaspers. 
S ’Avonds volgde een bijeenkomst met de confraters in de recreatiezaal. 

 
 
 
 
 
 

Zittend: v.l.n.r. Gerard Gommers, Generaal assistent Gregorio Bañaga, Generaal Overste Tomaž 
Mavrič, Jan van Aert, Harrie Maessen. 
Staand: v.l.n.r. Rudy Sulistijo, Rafael Isharianto, Wiel Bellemakers, Leo Mouës, Henk de Cuijper, 
Frans Bomers, Tjeu van Knippenberg, Theo de Jong, Harrie Jaspers, Chris Janssen  

https://www.helseliefde.com/speellijst-en-data/
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Woensdag 12 oktober om 10.30 uur.  Eucharistieviering in de kapel van het Missiehuis. 

Voorgangers waren Rafael Isharianto, Generale Overste Tomaž Mavrič, Generaal Asssitent 
Gregorio Bañaga en deken Wilson Varela. 
 
 

HOMILIE DOOR GENERALE OVERSTE TOMAŽ MAVRIČ  
 
Vandaag staan we stil bij de 
passage uit het Evangelie 
volgens de heilige Lucas 
(11, 42-46). De evangelist 
meldt dat de Heer de 
Farizeeën en de artsen van 
de wet bekritiseerde. De 
Farizeeën en de 
Wetgeleerden werden 
bekritiseerd om enkele 
redenen. In de eerste plaats 
werden de Farizeeën 
bekritiseerd vanwege hun 
huichelarij. En in de tweede 
plaats werden de 
Wetgeleerden bekritiseerd 
omdat het hen ontbrak aan 
liefde bij de uitvoering van 
de religieuze wetten.  
Voor de Heer moet godsdienst de mensen tot echtheid en liefde brengen. De Farizeeën die 
Jezus bekritiseerden begingen hypocrisie, omdat zij een religieuze schijn ophielden die 
misleidde. Achter de strikte naleving van de religieuze voorschriften verwaarloosden zij 
rechtvaardigheid en liefde, die de kern van de godsdienst vormden - en nog steeds vormen. De 
Doctoren der Wet deden niet eens wat zij onderwezen. Zij waren dus niet authentiek in hun 
gedrag. In deze twee gevallen kan de godsdienst de mensen niet tot het ware leven brengen, 
zoals zij verondersteld wordt te doen. 
Door de evangelielezing van vandaag herinnert de Heer ons ook aan de betekenis van ware 
spiritualiteit - dat is een leven onder leiding van de Geest van God - als een manier om mensen 
te dienen. Mensen die leven onder leiding van de Geest van God zijn authentiek; zij 
verheerlijken God niet alleen met hun mond, hun woorden of in hun fysieke verschijning. Maar 
zij verheerlijken God in hun handelen. Sint Paulus bevestigt dit in de eerste lezing van vandaag 
toen hij zei dat "de vrucht van de Geest is: liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, 
goedheid, trouw, zachtmoedigheid, bescheidenheid" (Gal. 5, 22). 
Zoals we allemaal weten, leefde Sint Vincent de Paul in een tijd waarin godsdienstoorlogen 
uitbraken. In een dergelijke context werden godsdiensten gebruikt als middel om geweld en 
haat te rechtvaardigen. Mensen doodden elkaar in naam van God en religie. Daardoor raakten 
religies ver verwijderd van de boodschap van vrede en liefde die ze verkondigden. Uit historisch 
bewijsmateriaal blijkt echter dat Sint Vincent de Paul niet voor deze logica koos. Samen met zijn 
medewerkers probeerde hij een andere weg in te slaan, die afweek van de gangbare aanpak 
van zijn tijd. Door vele werken van liefdadigheid voor de armen en minderbedeelden van zijn 
tijd, nodigde hij zijn confraters, Dochters der Liefde en zijn medewerkers uit om een ander 
gezicht van religie uit te drukken, namelijk een religie die geleid wordt door de Geest van God. 
Zo'n godsdienst leidt mensen tot liefde. In plaats van de godsdienst te gebruiken als middel om 
geweld te plegen en oorlogen te steunen, organiseerde Sint Vincent de werken van 
naastenliefde voor mensen die leden onder honger, armoede en afwijzing. In dit geval 
manifesteerde hij concreet de vruchten van de Geest van God, waaronder liefde, vreugde, 
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vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en bescheidenheid, in dienst 
van de armen. 
Voor hem moeten naastenliefde en liefde voor de armen en de lijdenden in de praktijk worden 
gebracht. Goede voornemens om lief te hebben zijn niets als ze niet in praktijk worden 
gebracht. Daarom moet naastenliefde "effectief" zijn, in die zin dat ze praktisch en concreet 
moet zijn. Hij zei: "Laten we God liefhebben ...en wel met de kracht van onze armen en het 
zweet van onze wenkbrauwen" (SV, XI, 290). 
De Vincentiaanse spiritualiteit onderstreept het belang van het in praktijk brengen van de 
naastenliefde. En deze praktijk kan door ieder van ons vandaag worden beleefd, ook in dit 
missiehuis. Het in praktijk brengen van de naastenliefde kan op vele manieren worden 
uitgedrukt. "Naastenliefde in actie" is te zien aan de confraters hier die trouw bidden en 
regelmatig deelnemen aan het gemeenschapsleven ondanks hun gezondheidsprobleem. Het 
komt ook tot uiting in het leven van confraters die graag dienstbaar zijn aan de gemeenschap in 
de vorm van het schrijven en vertalen van waardevolle boeken, betrokkenheid bij het 
heiligverklaringsproces van Mgr. Schraven CM, dienstbaarheid aan de gemeenschap in de 
vorm van het verzorgen van liturgische muziek en organisatie in de sacristie, 
verantwoordelijkheid in de financiën van het missiehuis, leiderschap in de huisraad, pastorale 
bedieningen, verantwoordelijkheid als onderdirecteur van de Dochters der Liefde en andere 
diverse groepsanimaties. 
Hetzelfde enthousiasme wordt ook uitgedragen door het personeel in het missiehuis dat deze 
gemeenschap enorm ondersteunt, ieder naar zijn of haar eigen functie, zoals toegewijde dienst 
in het archief, het secretariaat, de verzorging, de technische dienst en de financiële dienst.  
Liefdadigheid wordt ook levendig gemaakt door het Zorgcentrum "Vincent Depaul". De praktijk 
is zichtbaar door bijvoorbeeld de gezamenlijke leiding van het bestuur van het Zorgcentrum en 
door de toegewijde verpleegkundigen en het personeel met een groot 
verantwoordelijkheidsgevoel voor hun respectieve functies. Dit alles getuigt ervan dat de praktijk 
van naastenliefde naar het voorbeeld van St. Vincent de Paul inderdaad in deze 
gezondheidszorg wordt beleefd.  
Het missiehuis in Panningen bereidt zich sinds enige tijd voor op een nieuwe missie. Tijdens de 
voorbereiding van de nieuwe missie wordt de naastenliefde steeds urgenter. Met het oog op de 
toekomst die vol dynamische uitdagingen zit, is het onontbeerlijk dat confraters, personeel, 
vrijwilligers, partners in de "Vier Lines of Action", de plaatselijke kerk en de samenleving de 
naastenliefde in de vorm van effectieve communicatie en onderlinge steun met elkaar in praktijk 
weten te brengen. Alleen door naar elkaar te luisteren en elkaar te steunen kan het 
Vincentiaanse ideaal van de nieuwe missie worden verwezenlijkt. 
Welke vorm de nieuwe missie in de toekomst ook zal krijgen, één Vincentiaans element blijft 
altijd onmisbaar. En dat is wat St. Vincent noemde "inventieve liefde". Het was deze "inventieve 
liefde" die St. Vincent in staat stelde de liefdadigheid ten behoeve van de armen te organiseren. 
Laten we de Heer bidden dat Hij in het missiehuis in Panningen toekomstige confraters zendt 
die vervuld zijn van deze "inventieve liefde", 
zodat ook zij in hun dienst effectieve 
naastenliefde kunnen bedrijven. Mogen zij in 
staat zijn authentieke naastenliefde te 
manifesteren in de vorm van geduld, 
vriendelijkheid en zachtmoedigheid onder 
elkaar en tegenover degenen die zij dienen.  
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INZEGENING ZORGCENTRUM EN INSCRIPTIE  
 
 

Beste broeders en zusters, bij deze gelegenheid wil ik 
in naam van de Congregatie van de Missie degenen 
bedanken die hebben meegewerkt aan de bouw van 
het nieuwe gebouw: het gemeentebestuur van Peel en 
Maas, de aannemer en de architect, de gemeenschap 
van de Lazaristen in het Missiehuis in Panningen, de 
Dochters der Liefde, het bestuur van de 
gezondheidszorg en allen die direct en indirect de 

realisatie van de nieuwbouw hebben ondersteund. 
Honderd jaar geleden, in de moeilijke tijd, hadden de inwoners van Panningen een goede 
relatie met de Heren Lazaristen en steunden hen door boodschappen te doen voor de 
gemeenschap van de paters Lazaristen en hun leerlingen. Wij hopen dat dit nieuwe gebouw 
gezien kan worden als een teken van dankbaarheid van de kant van de paters Vincentianen (de 
Lazaristen) in Panningen voor de solidariteit en gastvrijheid die de bevolking van Panningen in 
het verleden en nu heeft getoond. Wij verwachten ook dat dit nieuwe gebouw een grote bijdrage 
kan zijn voor de bevolking van Panningen, in het bijzonder voor hen die het nodig hebben. 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hierbij open ik officieel het nieuwe gebouw van de gezondheidszorg "Vincent Depaul" in 
Panningen.  
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Beeldmateriaal van Jac Willekens 

 
 
TIJDELIJK VERBLIJF IN HET ZORGCENTRUM 
 

Vanaf november wonen de Lazaristen op enkele uitzonderingen na in de nieuwbouw van het 
Zorgcentrum zodat de renovatiewerkzaamheden sneller kunnen passeren.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Dagelijkse eucharistieviering 
in het tijdelijk ingerichte 

kapelletje in de nieuwbouw. 
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ALLERZIELEN 
 

Op het parochiekerkhof van Panningen en Heiderust, Koningslust, Helden, Egchel, Susteren en 
Brunssum werden chrysanten geplaatst door onze vrijwilligers o.l.v. Piet Bouten. 
In Susteren werd het kruis vernieuwd en het corpus opgeknapt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ALLERZIELENVIERING IN DE KAPEL VAN HET MISSIEHUIS 

 
Familieleden van onze overledenen van het Zorgcentrum,  
de heren Lazaristen en de Dochters der Liefde kwamen 2 November in de kapel van het 
Missiehuis bij elkaar om overleden confraters, zusters en  familieleden te herdenken.  
Voor iedere overledene werd een kaarsje in het hart ontstoken en een roosje overhandigd.  
De zang werd verzorgd door Rianne Vestjens. 
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RESTAURATIE MISSIEHUIS 
 
De oude radiatoren worden afgevoerd door 
de vrijwilligers. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
14 november werd door de firma van Tilburg 
gestart met het plaatsen van de nieuwe 
radiatoren. 
 

 
 

 
ORGELKRING PEEL EN MAAS NEEMT AFSCHEID VAN 
TON VAN DEN HOUT.        
           Jos Absil 

 
 

Vanaf de oprichting van de Stichting Orgelkring Peel en Maas in 2012 
heeft Ton van den Hout de voorzittersfunctie vervuld. 

 
De toenmalige oprichters van de 

Orgelkring wisten dat Ton, uiteraard 

mede vanwege zijn bekendheid en 
ervaring met dit orgel tijdens zijn 

studietijd in Panningen, en daarnaast 
ook als bestuurslid van de Orgelkring 

Nijmegen de nodige ervaring had 
opgedaan in de organisatie van 

concerten en daarmee veel relaties 
had opgebouwd in de wereld van de 

organisten. 
Ton werd toen gevraagd om de 

Orgelkring in Panningen verder 
gestalte te geven. 

 
 

Ton van den Hout speelt orgel in de 
kapel van het Missiehuis 
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Dankzij de inspanningen van Ton is de Orgelkring uitgegroeid tot een stabiele 
organisatie met een goede structuur, zijn er duidelijke afspraken gemaakt met de 

eigenaar van het orgel over het gebruik, onderhoud, alsmede het gebruik van de 
kapel. 

 
Inhoudelijk zijn de concerten 

niet alleen beperkt gebleven 
tot louter orgelconcerten, 

maar heeft Ton mede aanzet 
gegeven tot een bredere 

invulling van de 
doelstellingen, door 

afwisselende c.q. 
gecombineerde concerten 

met zang, dans, film, strijk- 

en blaasensembles te 
programmeren. 

Ook werden ouderen niet 
vergeten en in het bijzonder 

de educatieve Do-kids 
projecten voor de kinderen  

van de basisscholen. 
In de Montgomeryzaal konden de kinderen zelf een heus orgel bouwen en 

vervolgens het grote Cavaillé Coll orgel bezichtigen en bespelen. 
 

Kortom wij zijn Ton van den Hout 
veel dank  

verschuldigd voor de wijze waarop 
hij de Orgelkring Peel en Maas heeft 

doen groeien tot een vaste waarde 

in de culturele wereld van Peel en 
Maas en daarmee grote bekendheid 

heeft gegeven aan het historische 
orgel in de monumentale kapel van 

de Lazaristen. 
 

 
Niet onbenoemd mag blijven dat Ton daarvoor gedurende tien jaren met grote 

regelmaat vanaf Nijmegen naar Panningen reed voor de concerten, stemmen van 
het orgel en de nodige bestuursvergaderingen. 

 
Het huidig bestuur is Ton zeer erkentelijk dat hij heeft aangegeven om de komende 

tijd waar nodig het bestuur met adviezen te ondersteunen.   
 

 

 
 

Ton begeleidt leerlingen van de Bouwens tijdens 
een excursie in de kapel van het Missiehuis    

Ton bedankt organist Hayo Boerema 
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BERICHTEN 
 

INDONESIË – Rudy Sulistijo bezocht 

van eind oktober tot 9 december zijn 
vaderland Indonesië. 

 
Bezoek aan Bali met Indonesische confraters 
 

 
 
WIM VAN DER GEEST 
Bericht van Ton Olsthoorn aan Wiel Bellemakers  
(17 november) 
 
 

 

Vanochtend bleek bij een bijeenkomst met Gemeente Beverwijk dat men 

een nieuw te bouwen woonplan de naam “Wim van der Geest hof” wil 

geven. Het is in het centrum van Beverwijk. 
 

Op de plek waar de slagerij van mijn opa en de synagoge stond was er 

al een monument.  
 

Wim van der Geest zou dus een adres kunnen worden! Hoe het kan 

verkeren…. 

 
BEZOEK AAN HET MOEDERHUIS IN PARIJS 
 

21 November vertrok onze Indonesische confrater Johannes Kusno vanuit het Missiehuis, naar 
het moederhuis in Parijs op zoek naar studiemateriaal voor zijn proefschrift over China.  
Rafael Isharianto en Henk de Cuijper vergezelden hem. Ze werden gastvrij ontvangen. Henk 
assisteerde Kusno bij het doorzoeken van de archieven, vanwege zijn kennis van China en het 
spreken van de Franse taal leverde dat een mooi resultaat op. 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Henk de Cuijper, Kusno en Rafael in het moederhuis te Parijs 
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GEDACHTENISTEGEL VOOR GERARD VERWOERD IN DE 
DOMINICUSKERK IN NIJMEGEN.  
(uit Periodiek van de Effatagemeenschap Nijmegen) 

 
BEZOEK VAN SINTERKLAAS EN PIET 

 

 
 Jo de Maat en Piet 

Piet en Gerard Gommers 
In de recreatieruimte van  
“De Grooze” , afd. 2 in de 
Nieuwbouw  



108 
 

 

Met Kerst denk ik aan iemand 

Die leefde voor het goede 

Die kou bestreed met warmte 

Die arme mensen voedde 
 

Zijn hart durfde te volgen 

Ondanks twijfel en kritiek 

Een vriend was voor degene  

Die eenzaam was of ziek 
 

Er zijn voor elkaar 

Een mooi gebaar 

Je maakt de wereld mooier 

Als jouw boodschap liefde is 

 
 

 

De redactie wenst u een kerst vol vrede 

en een jaar zonder verdriet en tegenslag 
 

Mogen de dagen, weken, maanden 

Gevuld zijn met liefde en een lach 

 

Tjeu van Knippenberg 

Ans Ebisch 

 



109 
 

OVERLEDEN 
 

Oktober 
Mevr. van der Leest-Montfrans 
Mevr. Nijssen-Tulmans 
Mevr. Bets Blom-Verwoerd, zus van onze confrater † Gerard Verwoerd 
November  
Dhr. Jo Nelissen, zwager van confrater † Herman Mestrom  
 

 
PRIESTERWIJDINGEN VAN DE CONGREGATIE DER MISSIE 
WERELDWIJD 13 augustus-23 september 
 

LÓPEZ TORUÑO Larry José   Sac   AMC   13/08/2022  
RAHARISON Golex Dolars   Sac   MAD   07/08/2022 
RANDRIAMALALA Victor Elysé  Sac   MAD   07/08/2022  
HANTANIAINA Alphonse   Sac   MAD   12/08/2022  
DANG XUAN Joseph Chien   Sac   VTN   25/08/2022  
NGO DUC Joseph Thanh   Sac   VTN   25/08/2022  
NGO VAN Peter Ngoc   Sac   VTN   25/08/2022  
NGUYEN DANG Joseph Chau   Sac   VTN   25/08/2022  
NGUYEN KIM Joseph Long   Sac   VTN   25/08/2022  
NGUYEN THAI Anthony Phong  Sac   VTN   25/08/2022  
NGUYEN THIEU Joseph Ky   Sac   VTN   25/08/2022  
NGUYEN VAN Joseph Hung   Sac   VTN   25/08/2022  
NGUYEN VAN Joseph Nam   Sac   VTN   25/08/2022  
PHAM MINH Joseph Thanh   Sac   VTN   25/08/2022  
VU VAN John the Baptist Tuan   Sac   VTN   25/08/2022 
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OVERLEDENEN VAN DE CONGREGATIE DER MISSIE WERELDWIJD  
15 juli-25 oktober 
 

Nomen    Cond.   Dies ob.  Prov.   Aet.   Voc.  
CHIANELLO CESTARO  
Norberto    Sac   15/07/2022  ARG   83   55  
MORA DAZA  
Luis Eduardo   Sac   12/08/2022  COL   93   77  
ARAUJO VENCES  
Manuel    Sac   26/08/2022  POR   93   74  
CHAVARRÍA MONTENEGRO 
Juan    Sac   31/08/2022  ORL   63   32 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Panningen, december 2022.  

Uitgebreide informatie over de Nederlandse Lazaristen en hun ‘Lines of Action’ 

kunt u vinden op www.lazaristen.com en www.vincentianmovement.nl 

mailto:secretariaat@lazaristen.com
http://www.lazaristen.com/
http://www.vincentianmovement.nl/

