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VOORWOORD
De grond waarop het Missiehuis St. Jozef gebouwd is bleek
bij de nieuwbouw en de renovatie van 1995/96 te bestaan uit
een dikke laag zwarte cultuurgrond. Er moet op het
Kapellerveld, zoals deze grond vroeger heette, jarenlang
gewerkt zijn door boeren of tuinders. Toen de Ursulinen van
Geilenkirchen hier in 1878 een klooster bouwden, begon een
periode van religieuze cultuur. De Ursulinen vertrokken in
1885 en werden - na een periode van leegstand - opgevolgd
in 1891 door de Zusters van het Kostbaar Bloed. Door de sterke toename van het aantal zusters en het feit dat een uitbreiding in Panningen moeilijk te verwezenlijken was, vertrokken
de zusters in 1903 naar een nieuw groot klooster op de velden van Aarle Rixtel.
De Lazaristen waren in 1882 vanuit Frankrijk naar Wernhoutsburg bij Zundert gekomen en hadden naar dit gebouw
hun kleinseminarie van Loos bij Rijssel overgebracht.
De politieke situatie in Frankrijk dwong de congregatie ook
voor de verdere opleiding een woonplaats in Nederland te
zoeken. Gevonden werd een nieuwe vestiging in het bisdom
Roermond. Het juist door de zusters van het Kostbaar Bloed
verlaten klooster werd aangeboden en de Lazaristen vestigden
zich in 1903 vanuit Parijs in Panningen. Al spoedig werd het
huis vergroot en in 1908 werd een nieuwe kapel gebouwd.
De drie congregaties hadden alle gemeen dat zij naar
Nederland kwamen vanwege een antireligieuze wetgeving in
Duitsland en Frankrijk. Alle drie werden zij ontvangen in een
tolerant Nederland.
De voertaal in het Missiehuis St. Jozef was Frans, de mentaliteit eveneens. De Franse bewoners hadden altijd nog het
gevoel naar Frankrijk terug te keren wanneer de situatie gunstiger zou zijn geworden. Panningen was een tussenfase, een
soort asielplaats. Het huis was daarom tamelijk naar binnengekeerd, ook al doordat het Frans de voertaal bleef en de
bewoners afkomstig waren van diverse Europese landen. Het
aantal roepingen uit eigen land groeide echter zodanig dat na
de Eerste Wereldoorlog, toen alle buitenlanders weggetrokken
waren, de Nederlandse confraters besloten verder te gaan.
Deze tak van de congregatie groeide uit tot een zelfstandige
provincie in 1921.
In de loop van de jaren werden de contacten met de dorpen
Panningen en Helden hechter. 37 Lazaristen vanuit de
gemeente Helden zouden tot de Congregatie toetreden. Een
zeer breed relatiepatroon ontstond waarin wederzijdse bijstand en een gezamenlijke liefde voor de Missies tot bloei
kwamen.
In dit jaar 2003 vieren wij de komst van de Lazaristen 100 jaar
geleden naar Panningen. Wij wilden deze opmerkelijke
gebeurtenis niet zo maar voorbij laten gaan, ondanks het feit
dat de bloei van de religieuze instituten voorbij is en dat de
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studenten die het Missiehuis vroeger zo talrijk bevolkten, er
niet meer zijn. Ondanks het feit ook dat de relatie van de
bewoners van het Missiehuis tot hun omgeving een andere
geworden is.
Na 1968 heeft de omvorming van het Missiehuis van opleidingshuis naar een verzorgingshuis langzaam plaatsgevonden. Zij die hier vroeger studeerden keren nu terug na gedane
arbeid. Het Missiehuis is nu deel van het erkende kloosterverzorgingshuis Vincent Depaul met 45 geïndiceerde bewoners en een groot aantal medewerkenden en vrijwilligers.
Hierdoor is naar de omgeving toe een nieuw relatiepatroon
ontstaan.
Daarnaast herbergt het Missiehuis het provincialaat en de
missieprocuur van de Congregatie der Missie en de kantoren
die daarbij horen.
Wij willen het jubileum allereerst vieren in een Eucharistie in
de kerk van Panningen en wij hopen dat daarbij vele familieleden en vrienden uit Helden, Panningen en het hele land
aanwezig zullen zijn. Het is een viering uit dankbaarheid voor
alles wat zij voor ons hebben betekend in deze 100 jaar.
Om aan te geven hoe het Missiehuis een uitstraling had en
nog steeds heeft, hebben wij voor deze gelegenheid vertegenwoordigers van de door ons gestichte provincies in Indonesië,
Brazilië, Ethiopië en Taiwan uitgenodigd. Zij zetten het werk
voort dat onze missionarissen begonnen zijn.
Hoe zouden wij de 100 jaar weer levend in beeld kunnen
brengen. Wij dachten meteen aan een tentoonstelling en een
gedenkschrift. De tentoonstelling werd gerealiseerd door een
intense samenwerking met de heemkundekring Helden.
Samen werden de fotoarchieven van de Moennik en het
Missiehuis doorgenomen en er werd uit allerlei gegevens een
kroniek samengesteld van 100 jaren Missiehuis, verlucht met
vele foto’s.
Wij hopen dat onze tentoonstelling en dit boek helder doen
oplichten hoe in honderd jaar vele relatiepatronen zijn ontstaan tussen Helden, Panningen en omgeving en onze families en vrienden over het gehele land. Moge deze relaties
opnieuw gevoed worden door deze jubileumviering.
Wij danken allen die hebben meegewerkt aan de voorbereiding en de uitvoering van onze jubileumviering, vooral de
heren Herman Dorssers, Henk Thiesen, Wiel Reijnen en Henk
Steeghs van de Heemkundekring. De teksten werden verzorgd
door Herman Dorssers (kroniek), Wiel Bellemakers, Giel
Peeters en Vic Groetelaars.
Wij danken hen allen voor de prettige samenwerking,
waardoor heel veel werk kon worden verricht.
Panningen, 6 juli 2003.
V. Groetelaars cm
provinciaal
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Vincent
Depaul

Kerk van Gannes

Vincent Depaul werd in 1581 geboren in Pouy in
de Landes als derde van zes kinderen. Zijn vader
had een boerenbedrijf.
Hij was niet rijk, maar ook niet geheel onbemiddeld.
Als je niet rijk was, kon je niet gemakkelijk de
maatschappelijke ladder bestijgen. De gemakkelijkste weg was het zoeken van een carrière in de
geestelijke stand.
Vincent koos deze weg. Hij studeerde theologie en
trachtte wat bij de verdienen. Zijn leven was gericht
op die carrière en het verkrijgen van een inkomen
via kerkelijke functies. In 1600 werd hij priester
gewijd.

Geboortehuis van St. Vincent
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Hij maakte verschillende reizen
en in deze periode zou hij twee
jaar gevangen zijn geweest in
Tunis. Langzaam maar zeker ging
hij zich nu toch richten op het
echte priesterlijke werk.

Kerk van Folleville

Als gouverneur bij de familie Gondi kreeg hij
een grote schok toen hij in 1617 een boer ontmoette in Gannes, een man die blijkbaar heel
lang gewacht had, totdat hij op dat verlaten land
een priester ontmoette bij wie hij een generale
biecht over zijn leven kon spreken.
Geraakt door deze ervaring hield Vincent op 25
januari, het feest van Paulus’ bekering, een preek
in de kerk van Folleville. De ervaring van Gannes
en Folleville zal aan de basis staan van de stichting van de Congregatie der Missie (1625), die
zich vooral zal richten op het heil van de arme
plattelandsbevolking.

Preekstoel
van de kerk
van Folleville
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De Congregatie der Missie
in Nederland.

Contract van Vincent
met zijn eerste volgelingen, 1626.

De korte tijd dat hij vervolgens pastoor was in
Chatillon-les-Dombes, bracht hem direct in aanraking met arme en zieke mensen.
Hij riep de hulp in van iedereen en stichtte organisaties (charités) die de behoeftigen ordelijk en volgens plan konden helpen.
Van die tijd af volgde het ene initiatief na het andere om vooral arme mensen op geestelijk en lichamelijk gebied bij te staan.
Hij kon het niet alleen en organiseerde daarom de
leken en stichtte naast de Congregatie der Missie in
1633 de Filles de la Charité, de Dochters der
Liefde, direct gericht op de praktische caritas.
De beide congregaties verspreidden zich over heel
Frankrijk en overal werden lekenbewegingen opgericht.
Vincents aandacht bleef niet beperkt tot Frankrijk.
Met zijn nuchtere en praktische kijk op de dingen,
maar zeer gedreven, zond hij in 1645 priesters naar
Tunis, in 1646 naar Algiers en in 1648 naar
Madagascar.
Polen volgde in 1651…

Christusafbeelding
op de eerste constitutie.
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De Congregatie der Missie, waarvan de leden
Lazaristen werden genoemd naar de leprozerie St.
Lazare in Parijs, breidde zich gestadig uit, wereldwijd.
De opheffing tijdens de Franse Revolutie kwam zij
te boven en met een nieuw élan verspreidde zij
zich in de 19e eeuw over grote delen van de
wereld.

In 1882 kwam de Congregatie der Missie naar
Nederland. Het klein seminarie van de Lazaristen
te Loos bij Rijssel ondervond problemen vanwege
antireligieuze wetten
in Frankrijk. Men
besloot uit te wijken
naar het tolerante
Nederland en vestigde zich juist over de
grens in Wernhoutsburg bij Zundert.
De vestiging verliep
voorspoedig.
Het
huis werd weldra te
klein en men zag uit
naar een andere
plaats voor de hogere
opleidingen. Het bisdom Roermond leek
een goede keuze en omdat in Panningen een huis
was vrijgekomen door het vertrek van de Zusters
van het Kostbaar Bloed, werd het Missiehuis St.
Jozef in Panningen in 1903 aangekocht als noviciaat en grootseminarie.
Ondanks de crisis van de Eerste Wereldoorlog groeide de Nederlandse vestiging en werd een echt missieseminarie.
Door de oorlog vertrokken vele buitenlandse studenten, maar de Nederlanders waren al zo talrijk
dat in 1921 werd overgegaan naar de oprichting
van een zelfstandige Nederlandse Provincie met al
spoedig vestigingen in China, Bolivia, Brazilië,
Indonesië en later Taiwan en Ethiopië. Vele confraters werden benoemd om andere provincies, vooral overzee, te ondersteunen.
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Zo werd het Missiehuis de ster van waaruit de stralen zich richtten naar alle werelddelen.
Vanuit deze traditie zijn op het ogenblik nog
Nederlandse confraters werkzaam in 17 landen.

5
9

De Congregatie telt momenteel rond de 4000
leden.

75
3

34
13
42

28

147

152

Het algemeen bestuur is gevestigd in Rome.
De algemene overste is de Amerikaan Robert P.
Maloney.
Victor Bieler, oud-student van het Missiehuis,
maakt deel uit van het algemeen bestuur en is
assistent voor de missies.
Aantal Nederlandse Lazaristen per provincie.

10

LAZARISTEN 100

JAAR IN

PANNINGEN VINCENT DEPAUL

VINCENT DEPAUL LAZARISTEN 100

JAAR IN

PANNINGEN

11

Een kroniek
Ten geleide
Bij het samenstellen van deze kroniek is het duidelijk dat de
redactie keuzes heeft moeten maken. Hoewel er veel research
is verricht is zij er zich van bewust dat een en ander niet volledig zal zijn. Het belangrijkste uitgangspunt was dat de
teksten zowel voor de (oud)bewoners van het Missiehuis als
voor de mensen uit de omgeving herkenbaar en interessant
moesten zijn. Ter wille van deze laatste groep zijn de Lazaristen die van Helden en omgeving afkomstig zijn in deze kroniek extra belicht.
Een probleem deed zich voor bij de aanspreekvormen van
de bewoners van het Missiehuis. In Frankrijk, waar Vincent
Depaul de Lazaristen stichtte als een congregatie van
“wereldheren” werden zij door hem aangesproken met
“messieux” (mijne heren). Deze aanspreektitel werd en
wordt ook in Nederland tot op heden nog gebruikt. Tot hun
wijding werd men echter met “frater” aangesproken. Maar
voor de omgeving waren al deze mensen “de paters”; en
toen diezelfde omgeving de paters eenmaal in haar armen
sloot waren het “onze paters”. Welnu, het zijn ook de inwoners van Helden die de redactie bij het samenstellen van dit
boek voortdurend voor ogen heeft gehad zodat ook zij bij
het lezen van dit boek weer iets zullen terugvoelen van deze
jarenlange verbondenheid. En moge het tevens voor confraters en medebewoners van ons Missiehuis een feest van herkenning zijn.
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2 juli 1903
25 april 1903
Eerste bericht in “Venloosch Nieuwsblad” over de komst
van “een afdeeling Fransche Paters Lazaristen” in het klooster aan de Kerkstraat waar de Zusters van het Kostbaar Bloed
gaan vertrekken.

25 juni 1903
De Franse congregatie der Lazaristen heeft al vanaf 1882 een
kleinseminarie te Wernhoutsburg bij Zundert. Behalve
kleinseminaristen verblijven er regelmatig novicen en theologanten die ingeloot zijn voor militaire dienst. (Deze laatsten zijn als theologiestudent in Nederland vrijgesteld van
militaire dienst; zouden ze in Parijs verder studeren dan
moesten ze wel hun dienstplicht vervullen.) Mede gezien
het ruimtegebrek dat er in Wernhoutsburg ontstaat, ondertekent Jean Gracieux, de overste van dit kleinseminarie, op
deze dag ten overstaan van notaris Oscar Marie François
Haffmans de koopakte, waarin wordt bepaald dat het
Panningse klooster met tuin, 88 ares en 70 centiaren groot,
voor 45000 francs op 15 juli in feitelijk bezit aan de Paters
zal overgaan.
Het klooster zoals de Lazaristen het in 1903
aantroffen.
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Behalve als opleidingshuis voor de Nederlandse studenten
die ingeloot zijn voor militaire dienst én voor studenten die
zwak zijn van gezondheid, heeft de Algemene Overste ook
nog iets anders op het oog. In 1902 heeft de Franse regering
bevolen dat alle priesters, broeders en zusters die in het
onderwijs werkzaam zijn, hun werk moeten neerleggen.
Omdat men vreest dat alle religieuzen gedwongen zullen
worden het land te verlaten (zoals door de Kulturkampf in
Duitsland gebeurde) wordt Panningen ook gezien als mogelijk toevluchtsoord voor het algemeen bestuur van de
Congregatie.
Kennelijk kiest de Generale Overste te Parijs uit de vele vrijgekomen priesterdocenten niet zonder reden enkele
Limburgers voor het Panningse Missiehuis. Zo wordt
Hubert Meuffels uit Susteren (32 jaar oud) op 2 juli tot overste benoemd; Henri Romans uit Beek (33 jaar) en Jan
Reynen uit Echt (29 jaar) tot docent. De in Wernhoutsburg
werkzame Franse pater Théodore Kieffer wordt ook hier
novicemeester.

17 juli 1903
Pater Henri Romans en de broeders Joseph van Tiggel en
Jacques Corbeij nemen het klooster officieel uit handen van
de naar Aarle-Rixtel vertrekkende zusters over. Een paar
dagen later volgen overste Hubert Meuffels en novicemeester Théodore Kieffer.

Hubert Meuffels temidden van de eerste bewoners
(1 november 1903) 1e rij v.l.n.r. Henri Bodenstaff
(D), Henri Romans (Beek), François Nicolaux (F),
Hubert Meuffels (Susteren), George Foussemagne
(F), Joseph Guichard (F); 2e rij André Geoffroy (F),
Eugène Lebouille (Hoensbroek), Théodore Kieffer
(Elzas), Jan Reynen (Echt), Bernard Kuenen (Tiel),
Jan Sneeker (Amsterdam), André van Gijsel
(Hengstdijk), Henri Janssen (Budel); 3e rij Théofiel
de Backere (Eede Zl.), Henri Serre (F), Piet Hofstee
(Alkmaar), Paul Monteil (F), Willem van Rutten
(Berkel), Maurice Philippe (F), broeder Johan
Vermeulen (Leiden), Gerard Vester (Amsterdam),
Jean Fromentin (F); 4e rij broeder Louis van
Ostayen (B), Jan de Boer (Volendam), broeder
Joseph van Tiggel (B), broeder Victor Nederveen
(Gulpen), broeder Charles van de Heuvel (B),
Alexander Smits (Ginneken), Clemens Zigenhorn
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Het Vincentiusbeeld dat
meekwam uit Frankrijk.

21 juli 1903
De Generale Overste bepaalt dat de naam van het voormalige zustersklooster “Missionskloster Sankt Joseph” gehandhaafd zal blijven: “Séminaire Saint Joseph de la
Congrégation de la Mission.” Voor de mensen van Helden
is dat dus: “Missiehuis Sint Jozef”.

Er zijn immers heel wat verschillende nationaliteiten en
bovendien is het Missiehuis nog een onderdeel van de
Frans-Belgische provincie.

9 augustus 1903
In de kapel (toen nog op de tweede verdieping van de rechtervleugel) worden voor het eerst de plechtige Hoogmis en
de Vespers gevierd. Het altaar is overgenomen van de zusters
en de banken zijn gemaakt door ‘timmerbedrijf Sjang
Hendricks en zoons’ (Trines Sjang)

19 maart 1904
Uit andere Franse seminaries (o.a. Lyon) arriveren veel meubels. Ook het grote Vincentiusbeeld, dat zijn plaats krijgt
vóór het Missiehuis, is deze dag meegekomen.

1904-1907
De eerste studenten, die de priesterwijding ontvangen, moeten daarvoor voorlopig uitwijken naar elders, omdat de kapel
van het Missiehuis te klein is voor deze plechtigheid. Zelfs de
St. Jan van Den Bosch is daarvoor enkele malen uitgekozen.

23 november 1904
De nieuwe bewoners steken bij Kessel
de Maas over.

Een reconstructietekening van de oude
kapel die tot 1908 werd gebruikt, gemaakt
door Lambert Ramakers in 1953.
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3 augustus 1903

Van de erfgenamen Verstappen wordt onder Beringerzand
het landgoed “Gietenhof” aangekocht. De studenten zullen

De eerste 16 studenten en novicen arriveren. Zij zijn afkomstig uit Nederland, België, Frankrijk en Duitsland. Zij
komen met de trein tot Reuver, en vandaar lopen zij via het
pontveer van Kessel dwars door de Kesselse
bossen naar Helden en Panningen. De
augustusmaand wordt gebruikt om zich in
het door de zusters verlaten huis te installeren. Het nodige meubilair wordt aangevoerd
vooral vanuit Wernhoutsburg en later uit
Frankrijk (het grootseminarie te Saint-Flour,
voormalig werkterrein van overste Hubert
Meuffels).
In dit eerste studiejaar wisselt de bevolking
nogal sterk. Uit Parijs komt menige zieke student over en vanuit Panningen moeten enkelen voor hun militaire dienst naar Frankrijk.
Het eerste contact met de Panningse bevolking ontstaat als de vader van dokter Joosten
de straat oversteekt om de nieuwkomers te
melden dat er een nieuwe paus is gekozen:
“Paters, Sarto Pape!” Uitgebreid contact met
de mensen in de omgeving zal er in de beginjaren niet veel zijn geweest, want de voertaal
van de nieuwe bewoners blijft tot 1921 Frans.

Het eerste
gebouw in
Patershof dat
toen nog niet
'Emmaus'
heette.

EEN

KRONIEK

LAZARISTEN 100

JAAR IN

PANNINGEN

17

Twee paters op de Snep:
Joseph Pumir (F), filosofiedocent,
en Kees Klamer (Amsterdam),

er in de loop der jaren hun recreatiedagen doorbrengen en
het omtoveren tot een prachtig park, dat in 1908 de naam
“Emmaus” krijgt. In de volksmond is het echter altijd
“Patershof” blijven heten. In de jaren 1905-1906 wordt er
voortvarend aan een centraal gebouw gewerkt, zodat men er
ook bij slecht weer terecht kan.

1905
Eveneens voor recreatief gebruik is in dit jaar De Snep aangekocht, een ven bij het Berings kanaal.
Aanvankelijk als roeivijver bedoeld groeit dit stukje natuur
vooral uit tot schaatsgelegenheid voor studenten én veel
schaatsliefhebbers uit nabije en verre omgeving.

1905

Het Missiehuis
na de eerste verbouwing (1905).
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Naar ontwerpen van architect Franssen uit Roermond - hij
bouwde in die tijd ook het nieuwe postkantoor te
Panningen - wordt er een begin gemaakt met de uitbreiding
van het Missiehuis. Eerst wordt de voorzijde vergroot. Als
door het optreden van de radicaalsocialistische regering in
Frankrijk het bange vermoeden ontstaat dat het algemene

bestuur van de congregatie Frankrijk zal moeten verlaten en
naar Panningen zal komen, wordt in 1907 de linkervleugel
aangebouwd inclusief een nieuwe kapel. Deze nieuwe kapel
wordt op 28 april 1908 plechtig ingezegend door de
Generale Overste Antoine Fiat. In de voormalige kapel worden nu een leslokaal (eerste verdieping) en de bibiotheek
(tweede verdieping) ondergebracht.

Het Missiehuis
na de tweede verbouwing (1908).

mei 1907
Vanaf dit jaar gaan de paters van het Panningse Missiehuis
vóór in de diensten bij de Zusters van de Goddelijke
Voorzienigheid in Helden-Dorp. Voordien is er in de paro-

Bouwers van de kapel,
werknemers van de firma Gooden uit Meyel.
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De eerste studenten die in de nieuwe kapel zijn gewijd.

Het Missiehuis krijgt een proces aan de broek
omdat men “negen in plaats van de zeven voor
1907 opgegeven haardsteden heeft branden” en
zo de Personele Belasting heeft ontdoken..

24 juni 1908
chies in de omgeving ook al regelmatig door de paters
assistentie verleend.

oktober 1907
De eerste elektriciteit wordt aangelegd, weliswaar met een
eigen generator, maar tóch! Een maand later begint men
aan een centrale verwarming, weliswaar nog met stoom,
maar tóch!
De radiatoren worden aangevoerd door
vrachtbedrijf Joosten & Joosten uit Panningen.

20

LAZARISTEN 100

JAAR IN

PANNINGEN EEN

KRONIEK

28 november 1907

Voor de eerste maal wordt in het Missiehuis de
priesterwijding toegediend. Mgr. Drehmans, bisschop van Roermond, verricht de plechtigheden in
de pas gereedgekomen kapel. De wijdelingen zijn
de broers Jan en Bernard Kuenen uit Tiel, Kees
Klamer uit Amsterdam, de Duitser Joseph
Koenenberg en Johan Ramakers uit Echt.

1909
Vanaf de beginjaren maken de inwoners van
Panningen en omgeving kennis met de diverse
recreatiegewoontes van de paters. Behalve op hun buitengoed ‘Emmaus’, treft men hen tijdens hun vrije woensdagmiddagen aan op alle plekken die Helden en omgeving rijk
is. Vooral de natuurliefhebbers komen niets tekort. In de
volgende jaren zal student Jean Stals, uit Panningen afkomstig, veel van deze plekjes in pentekeningen vastleggen.

Tijdens hun wandelingen ontmoetten de
studenten nog regelmatig schaapskuddes.
Hier in de buurt van Maris: links Kees
Klamer en Theofiel Smet, rechts Clemens
Zigenhorn; in het midden de “Sjieëper”

EEN

KRONIEK

LAZARISTEN 100

JAAR IN

PANNINGEN

21

Lazaristen op eekhoornjacht
En dan ging het meestal een stuk verder dan de
Vlaanderenhof. Op hete zomerdagen kwam het wel
voor dat ze speciaal hier naar toe kwamen om een
paar eekhoorns te vangen. Vrijwel elk klooster in die
tijd had namelijk enkele eekhoorns in een kooi op de
binnenplaats. Zo ook in Panningen. Het voeren en
verzorgen van de beestjes was gewoonlijk het werk
van de frater van de boerderij. Met wat water, denneappels en kippevoer waren ze al content, ondanks
hun kleine ruimte. In de kooi bevond zich een rad
waarin ze konden karren, wat ze ook nog leuk vonden. De frater van Panningen leverde aan kloosters
in de buurt eekhoorns tegen een zacht prijsje. En hij
wist dat de bossen rond Vlaanderenhof een ideaal
oord waren voor de knagers. Dat was aan de vele
kaal geschraapte dennen duidelijk te zien. Je kon ze
er zien zwaaien en springen van de ene boom in de
andere dat het een lust was. De fraters ging het enkel
om jonge eekhoorns die nog op te leren waren. Die
kon men kennen aan de frisse kleur en bovendien
waren ze kleiner dan de oudere.
Een jeugdherinnering van Frans Smits die zijn vakanties
doorbracht bij zijn oma op ‘Vlaanderenhof’ (vlak bij het

Deze foto stamt zelfs uit 1908, toen de
‘vijverwerken’ een aanvang namen.

1909

Dominospelende studenten met op de achtergrond de eekhoornkooi en
de volière.

Berings kanaal met op de achtergrond Missiehuis en kerk van Panningen (tekening van Jean Stals, 1918).

Praktisch met blote handen
leggen de studenten in
Emmaus een behoorlijk
grote zwemvijver aan. Deze
zal in de loop van de jaren
veel generaties studenten
nog handenvol werk blijven
bezorgen, maar blijkt een
aanwinst te zijn voor het
toch al fantasierijke recreatieterrein.

januari 1911
Het eerste nummer van een
eigen tijdschrift verschijnt:
“St. Vincentius à Paulo”. Het
is aanvankelijk bedoeld
voor “ouders, familieleden
en vrienden”. Tot 1918 verschijnen jaarlijks vier nummers van elk acht bladzijden. Vanaf 1919 wordt het
een volwaardig missietijdschrift dat zes keer per jaar
verschijnt en tot en met
1937 gedrukt wordt door
“Electrische Drukkerij L.
Kassteen” te Panningen.

2 april 1912
Alle bewoners van het
Missiehuis mogen een gratis
proefritje maken naar Venlo
met de tram, die op 25
maart van dat jaar officieel
in gebruik is genomen.

2 april 1912
22
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De boerderij van Patershof wordt verpacht aan Willem
Versteegen. Kort daarop plant hij de lindebomen die tot
1992 de oprijlaan vormden naar Emmaus.

een onderkomen in het Panningse klooster. Het levensonderhoud van de bewoners, dat tot nu toe volledig vanuit
Frankrijk werd bekostigd, gaat dus vanaf nu een steeds nijpender probleem worden.
Toch gaat het leven gewoon door. In september van dit jaar
bezoekt de in China werkzame Mgr. Geurts c.m. het
Missiehuis, hetgeen aanleiding is tot het maken van een
groepsfoto.

1912

26 april 1915

In de kapel wordt een prachtig orgel geplaatst door een van
de grootste orgelbouwers van Frankrijk: Cavaillé-CollMutin, welke in de kerstnacht wordt ingespeeld door de
Panningse student Guillaume Janssen, broer van oud-koster
Fons Janssen.

Te Kessel sterft pastoor Theodoor Pennings, van 1902 tot
1911 pastoor te Panningen en een groot vriend van de
Lazaristen. De in Panningen geboren fraters Guillaume
Janssen, Jean Stals en Henri Claessen vertegenwoordigen
met overste Meuffels
het Missiehuis.

De familie Versteegen in het jaar 1917;
v.l.n.r. Moeder Mina, Truus, Wiel, Miet,
Vader Wöllem en Mien. Sef en Jan (die later de
boerderij overnam) waren nog niet geboren.

1913

Pastoor Pennings

juli 1915

Rondom het priesterkoor van de kapel worden in een straal vier
kapelletjes gebouwd.

De eerste student van
Panningse afkomst
wordt in het Missiehuis door Mgr. L.
Schrijnen, bisschop
van Roermond, tot
priester gewijd:
Guillaume Janssen,
broer van oud-koster
Fons Janssen.
Hij wordt als missionaris naar Bolivia uitgezonden, waar hij
twee en een half jaar
later door verdrinking
jammerlijk om het
leven komt.

augustus-september
1914
Het aantal inwoners van
het Missiehuis verdubbelt. Bij het uitbreken
van de Eerste wereldoorlog moeten alle
Nederlanders, Duitsers,
Luxemburgers, Belgen en
Elzassers het
Moederhuis in Parijs verlaten. Bij hen voegen
zich de aspiranten van
Wernhoutsburg die niet
meer naar Parijs terug
kunnen. Allen vinden

24

LAZARISTEN 100

JAAR IN

PANNINGEN EEN

KRONIEK

Bouwtekening van de straalkapellen.

10
1915

september

EEN

KRONIEK

LAZARISTEN 100

JAAR IN

PANNINGEN

25

Ontspanning en activiteiten
Waarmee de studenten zich in hun vrije tijd
bezig hielden bleef ook voor de mensen van
Helden niet onopgemerkt Ook op dit gebied
werden de contacten met ‘de paters’ steeds
hechter. Hun stille tochten op de vroege
woensdagochtenden en hun minder stille
zwerftochten door de wijde omgeving zijn voor
vele ouderen nog bekende beelden.
Tot in de zestigerjaren kan me de paters op de
meest onwaarschijnlijke plaatsen aantreffen:
in de bossen jagend op eekhoorns,
bezienswaardigheden in de omgeving bezoekend,
roeiend of schaatsend op de Snep. Maar het hart
van de meesten lag toch in ‘Emmaus’, waar
ontgonnen, gebouwd en gegraven werd dat het
een lieve lust was. En hoewel het niet altijd was
toegestaan had menige student zo zijn adressen
waar vriendschappen voor het leven werden
gesloten!

Op de achtergrond
wordt gebeugeld.
Op de voorgrond
speelt men
domino.
(Omstreeks 1915).
Kaarten mocht

Tijdens een wandeling ontdekken enkele studenten de laatste nog
bewoonde plaggenhut van de omgeving: “Triehn zien hut”;
v.l.n.r. Piet Overheijden, Herman
Mestrom, Louis van Ginneken en
Herman Dorssers (juni 1958).

Bij Rooyakkers op de Egchelse Hei organiseren de studenten stro voor de
dakbedekking van de beugelbaan in Emmaus.

3 juni 1945, zoals ieder jaar weer
present bij de sacramentsprocessie;
op de voorgrond (zonder superplie)
de broeders.

Zo zagen volière en eekhoornkooi er
uit in de twintiger- en dertigerjaren.
Op de voorgrond de fraters Dorus te
Braake (Eibergen), Gerard de Graaff
(Amsterdam), Jan Lauwen (Hoeven)
Roeien op het “Berings Kanaal”
(± 1950)

Fraters-studenten helpen bij de
fruitoogst in Emmaus (1907).

De beugelbaan in Emmaus

Terugkeer van Emmaus.
Rechts-achter het huis van meester Hendrickx.
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15 juli 1917
De uit Panningen afkomstige Jean Stals is de tweede neomist van eigen bodem die door Mgr. L. Schrijnen tot priester
wordt gewijd. De kunstzinnigheid, waarvan hij al tijdens
zijn Panningse jaren blijk geeft, heeft hij tijdens zijn verdere leven, nadat hij de congregatie en het priesterambt heeft
verlaten, in Frankrijk verder ontwikkeld.
Hij is o.a. bekend geworden door zijn Franse vertalingen
van de werken van Joost van den Vondel.

27 april 1919
Het inwendige van de grafkelder.

Een lang gekoesterde wens gaat in vervulling. Onder de
sacristie wordt een grafkelder gebouwd, waarin allereerst de
vier tot dan toe overleden confraters, die voordien begraven
waren op het parochiekerkhof, worden bijgezet.

1916
Omdat er plaats moet worden
gemaakt voor het groeiende
aantal bewoners, wordt een in
1913-1914 genomen maar door
de oorlog afgeblazen besluit tot
uitbreiding, nu toch versneld
uitgevoerd, hoewel er nauwelijks geld voor is! De muren van
de rechtervleugel worden een
meter opgetrokken met dezelfde
steenmotieven als in de linkervleugel. Daardoor kunnen er op
de zolder 15 kamertjes worden
bijgebouwd. De wanden worden gemaakt van hout en droge
turf! Vanwege de hoogte wordt
deze nieuwe afdeling door de
studenten ‘Himalaya’ genoemd.

1917

De grafkapel van buiten gezien.
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Vanaf dit jaar breekt een periode
aan van grote armoede. Er moet
in het Missiehuis enorm worden bezuinigd, omdat door de
voorthollende oorlogsinflatie in
Frankrijk praktisch alle financiële steun uit Parijs verdwijnt. Een triest gevolg is dat enkele
fraters overlijden aan tbc. Voor het eerst gaan de mensen van
Helden bijspringen.

Henri Claessen (broer van
meester Claessen) is de volgende Panningenaar die
door Mgr. Schrijnen tot
priester wordt gewijd. Hij is
de eerste Heldenaar geweest
die in 1904 naar het kleinseminarie
Wernhoutsburg
ging. Na zijn wijding wordt
hij benoemd voor het vicariaat Hangzhou in ZuidChina waar hij blijft tot
1952, als alle buitenlandse
missionarissen door het
communistische
bewind
worden verbannen. Vooral
de laatste jaren in China
waren voor hem bijzonder
moeilijk. In 1971 sterft hij te
Parijs.

27 februari 1921
Met goedvinden van pastoor Weijlandt (1911-1921) wordt
door overste Hubert Meuffels in de parochiekerk van
Panningen onder alle drie de HH. Missen gepreekt ten bate
van de paters. Nu pas komt aan het licht hoe hoog de nood
in het Missiehuis gestegen is. De zondag erna wordt een
grote collecte gehouden die f. 2600 opbrengt, een voor die
tijd zeer hoog bedrag.

Behalve vader Henri (onderwijzer aan de
Panningse jongensschool) en moeder Claessen
v.l.n.r. Henri (de wijdeling), Willy, Jet en Jozef
(de mèsjter Claessen uit de veertigerjaren).

13 maart 1921
Op aansporing van kapelaan Terstappen wordt er een rondgang georganiseerd ten bate van “onze Paters”. Meer dan
dertien karren met levensmiddelen worden bij het
Missiehuis afgeleverd. Tevens wordt besloten om deze
“rondgang” ieder jaar te herhalen. Tot ver na de Tweede
Wereldoorlog heeft deze rondgang dank zij de inzet van de
Jonge Boeren doorgang kunnen vinden.
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19 maart 1921

20 september 1924

Door de Algemene Overste François Verdier wordt de
Nederlandse Provincie van de Congregatie der Missie
(C.M.) opgericht. Er is namelijk onzekerheid ontstaan over
het voortbestaan van het Missiehuis, omdat Parijs al vanaf
1918 het kleinseminarie Wernhoutsburg dreigde op te heffen. Een eigen provincie houdt wél in dat vanuit Parijs geen
financiële steun meer zal worden gegeven aan Panningen en
men zichzelf zal moeten bedruipen. De eerste provinciale
overste wordt pater Henri Romans, provisor van het
Missiehuis.

Onder de wijdelingen van dit jaar is Louis Nijssen uit
Panningen. Wijbisschop is Mgr. Schrijnen. Na een tiental
jaren parochiepriester te zijn geweest vertrekt Louis eveneens naar Java waar hij tot 1948 blijft werken. Daarna is hij
nog jarenlang aalmoezenier onder de gerepatrieerde
Indische Nederlanders.

13 december 1922
De priesterwijding van dit jaar wordt door Mgr. A.
Verstraelen s.v.d. toegediend. Onder hen die gewijd worden
is ook Theodoor Heuvelmans uit Panningen. Hij is een van
de eerste Nederlandse Lazaristen die als missionaris naar
Java vertrekt en hij blijft daar zijn hele verdere leven actief.
De kapel mét de decoratie
van Jos Ueberbach.

1925
Er zijn slechts 24 studenten en novicen in het Missiehuis,
een dieptepunt, veroorzaakt door de reeds vermelde aankondiging vanuit Parijs in de zomer van 1918 om het kleinseminarie Wernhoutsburg te sluiten, hetgeen toen gelukkig
toch geen doorgang vond. Maar de gevolgen blijven in
Panningen nog jarenlang zichtbaar.

1925
In de loop van dit jaar worden in de
kapel wandschilderingen aangebracht door Jos Ueberbach, naar een
ontwerp van architect Franssen. In
hetzelfde jaar decoreert Piet
Heuvelmans de dodenkapel. Tevens
verschijnt er op het voorfront van het
Missiehuis een uurwerk samen met
een klokkenstoel op het dak erboven,
die later nog wordt voorzien van
enkele klokken.

3 augustus 1926
Pater Hubert Meuffels neemt
afscheid als overste. Op 2 september
wordt pater Willem Bervoets tot zijn
opvolger benoemd. Hij zal dit blijven tot 1932.

Decoratie van de dodenkapel van Piet Heuvelmans.

19 oktober 1926
Dat in het Missiehuis ook broeders een belangrijke taak verrichten blijft voor de buitenstaanders niet onopgemerkt. De
eerste jongeman uit de omgeving die als aspirant-broeder
intreedt is Theodoor Neessen uit Meijel. Vanaf 1929 zal hij
vele jaren werkzaam zijn in het Braziliaanse Fortaleza.

31 december 1926
Een gebeurtenis van historisch belang. In Rome zijn
onlangs de zes eerste Chinese bisschoppen geconsacreerd.
Twee van hen, Mgr. Joseph Hou en Mgr. Melchior Souen,
zijn Lazaristen en brengen een bezoek aan het Missiehuis te
Panningen. Bij de mensen van Panningen gaat dit niet
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1e Rij v.l.n.r. Overste Willem Bervoets (2e
Overste), Mgr. Hou en Mgr.Soun, H.
Forstman (volgens andere bronnen: Louis Pech
(Fr.)
2e Rij v.l.n.r. Herman Wessels, Henri Wolters,
Dokter Joosten, Theo Kock en Hubert

onopgemerkt voorbij. Ook dokter Joosten, van het begin af
een groot vriend van het Missiehuis, geeft acte de présence.

1927

Joseph Lansu, provisor van het Missiehuis,

In de loop van dit jaar wordt de stoomverwarming vervangen door een heetwaterverwarming. In de annalen lezen wij:
“Les travaux sont exécutés par la société Radiator de Venlo”.
(Het werk is uitgevoerd door de firma “Radiator” te Venlo.)

12 februari 1928

De eerste steenlegging van de kerk te Beringe.
Linksachter het paterskoor o.l.v. pater Theo Kock.

De meeste bewoners van het Missiehuis zijn aanwezig bij de
eerste steenlegging van de nieuwe kerk te Beringe.

23 september 1928
Het Missiehuis viert zijn 25-jarig bestaan. Het wordt grootscheeps aangepakt. De parochie brengt een bedrag van
f. 2725. - bij elkaar, dat door dokter Joosten plechtig wordt
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aangeboden. Vooraf hebben ook burgemeester van Cann en
pastoor Huijbers (1928-1947) het woord gevoerd. Overste
Willem Bervoets spreekt een dankwoord uit. Aan de feestelijkheden werken mee fanfare Concordia uit Panningen,
fanfare St. Cecilia uit Helden-Dorp en Zangvereniging
“Koningslust”.

5 oktober 1928
De oude kapelanie, in de Kerkstraat links
van het Missiehuis gelegen, wordt
gehuurd en gaat dienen als onderkomen
van o.a. redactie en administratie van het
tijdschrift “Vincentius à Paulo”. Na de
aankoop op 26 juli 1930 wordt het pand
geschikt gemaakt voor het verzorgen van
zieke Lazaristen.

16 september 1929

De kapelanie met de later aangebouwde serre.

Jozef Daems, uit Meijel afkomstig,
treedt als broeder toe tot de Congregatie
der Missie. Hij zal zich in de diverse
Nederlandse huizen van de congregatie
als broederkok en koster verdienstelijk maken. Op dezelfde
dag treedt ook de dakdekker Henri (Handrie) Mouës uit
Panningen in de congregatie. Zijn oude vak kan hij na de
oorlog nog uitgebreid uitoefenen o.a. in Wernhoutsburg en
Mariaveld-Susteren. Hij zal zich verder vooral wijden aan de
missieactie.

4 juni 1930

De Duitse studenten met hun provinciale
overste pater Bausch. V.l.n.r. de fraters
Hubert Althoff, August Giepen, Alphons
Fischer, Hermann Körfer, Johann
Zingsheim, Heinrich Bergmann, Leo
Nathrath, Herr Bausch, overste Joseph
Lansu en Karl Pflüger.

De provinciale overste van de Duitse provincie komt naar
het Missiehuis. Hij bezoekt de Duitse studenten die al vanaf
oktober 1927 in Panningen hun priesteropleiding volgen.
In oktober 1930 zullen zij vanuit Nederland naar het
Oostenrijkse Graz vertrekken om plaats te maken voor het
weer groeiende aantal Nederlandse studenten.

26 juli 1930
Het terrein van het Missiehuis kan na de aankoop van de
oude kapelanie aanzienlijk worden uitgebreid tot aan het
kerkhof.

Drie “Dörper” geestelijken: Pierre Görtz
(wereldheer) en de Lazaristen Pierre Mewiss
en Pierre Hermans.

27 juli 1930
Pierre Mewiss uit Helden-Dorp wordt door Mgr. A. Lefebrve
tot priester gewijd. Korte tijd later gaat hij naar China. Na de
oorlog verricht hij nog enkele jaren missiearbeid op de
Filippijnen, waarna hij tot zijn dood werkzaam is in
Centraal-Amerika (Guatemala).

De broeders Jozef Daems
en Bernard van Dillen in
de keuken.
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27 november 1930
Mgr. Eugène Lebouille, de eerste bisschop die zijn studie in
het Missiehuis had genoten, celebreert een Pontificale
Hoogmis bij gelegenheid van het eeuwfeest der verschijning
van Maria aan zuster Catharina Labouré (Feest van Onze
Lieve Vrouw van de Wonderdadige Medaille).

12 april 1931
Voor het eerst komt, op initiatief van mevrouw Jeanette
Joosten (“Bolles Sjenét”), in het klooster de “stopkrans” bijeen. Deze groep dames uit de omgeving en later vooral uit
de familie van de Heldense confraters, hebben tot diep in de
jaren vijftig zorggedragen voor de kousen van de bewoners.
Iedere donderdagmiddag komen zij bijeen in de spreekkamer van het Missiehuis.

Kerkwijding te
Panningen.
In het midden burgemeester van Cann,
pastoor Huyben en
Mgr. Lemmens

1932
Pater Joseph Lansu volgt Willem Bervoets als overste op.
Tijdens zijn bestuur heeft de laatste uitbreiding van het
Missiehuis plaats. In 1934 wordt de rechter zijvleugel aanzienlijk uitgebreid met een moderne keuken, badruimte,
leslokaal en zes studentenkamers.

Inzegening van de kerk; op de voorgrond pater Kees Verwoerd).

De eerste stopkrans; staand v.l.n.r. Jeanette Joosten
(Bolles Sjenét), ene mevrouw Simonis (tijdelijk
woonachtig te Panningen),Lisa Tummers, Melanie
Bongarts-Hendricks (Sjang was architect), Drika
Stappers.
Zittend: Theodora Gommans (Sjómaekers Theike),
Beatrix Grommen (van Grómmes Wöllemke), onbekend en Geertrui Stammen (Sjómaekers Geertrui).
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re geestelijken de bisschop terzijde staan, zingen de studenten o.l.v. pater Theo Kock.

10 Juli 1932

4 september 1933

Tijdens de inwijding van de nieuwe kerk te Panningen door
Mgr. Lemmens verlenen ook de paters assistentie. Behalve
de paters Piet Ruyter en Kees Verwoerd, die met vele ande-

Mgr. de Backere c.m., apostolisch prefect van Soerabaja op
Java, bezoekt het Missiehuis om twee Javanen te feliciteren
die vandaag hun intrede doen in de congregatie: Ignatius

Uit “De Nieuwe Venlose Courant”
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Mgr. Th. de Backere temidden van alle
bewoners; achter hem de twee Javanen.

Dwidjasoesastra en Bernardus Padmasapoetra. Hun aanwezigheid blijft bij de Heldense mensen niet onopgemerkt.

18 september 1933
21 nieuwe Nederlandse novicen treden dit jaar in. De malaise van de twintiger jaren is voorbij.

21 november 1934
De zusters van de Goddelijke Voorzienigheid uit Steijl
nemen de zorg van de keuken op zich. Zij zullen deze taak
blijven vervullen tot 1958. Tot op heden hebben de eigen
broeders deze verantwoordelijke taak vervuld, o.a. de broeders Bernard van Dillen en Jozef Daems.

De Zusters van
de Goddelijke
Voorzienigheid
in de keuken.

21 juli 1935
Om de bevolking van Helden de gelegenheid te bieden eens
aanwezig te zijn bij een priesterwijding vindt deze dit jaar
plaats in de nieuwe parochiekerk van Panningen. Mgr.
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Guillaume Lemmens die onlangs benoemd is tot bisschop
van Roermond dient de wijding toe. Een van de wijdelingen
is Pierre Hermans uit Helden-Dorp. Hij vertrekt korte tijd
later naar Brazilië waar hij bijna zijn hele verdere leven als
missionaris zal werken in het stroomgebied van de
Tocantins.

23 juli 1939
Bij de laatste klas studenten die vóór de oorlog door Mgr.
Lemmens tot priester wordt gewijd is Leo Ebisch uit
Panningen (van ‘Ebis Graad’). Hij wordt kapelaan te
Rumpen-Brunssum en vervolgens aalmoezenier onder de
Nederlanders in Zuid-Frankrijk. In 1951 vertrekt hij naar de
U.S.A. waar hij vele jaren een zeer gewaardeerd parochieherder is in San Antonio, Texas.

Sacramentsprocessie in Panningen.
Op de achtergrond de voormalige meisjesschool, het huis van de wed. van Well (van
1903 tot 1913 ‘Klooster van O.L. Vrouw van
Lourdes’) en daarnaast het winkeltje van Bos.

1940

De wijdelingen trekken in processie terug
naar het Missiehuis (1935)

29 juni 1937
Jan Hermans (van ‘Koetsers Wöllem’), eveneens uit HeldenDorp, wordt door Mgr. Lemmens tot priester gewijd. Ook
hij zal jarenlang als priester werken in Brazilië.

Juni 1938
Ieder jaar nemen de paters deel aan de sacramentsprocessie
van de parochie Panningen.

3 juli 1938
Ook Koningslust heeft een priester-Lazarist voortgebracht in
de persoon van Gerard Smets. Hij wordt door Mgr. Lemmens
tot priester gewijd en krijgt zijn benoeming voor Java. Na de
oorlog krijgt hij de opdracht indologie te studeren aan de
universiteit van Leiden. Helaas kan hij daarna niet meer
terugkeren naar Java en zal zich zijn verdere actieve leven
inzetten voor de gerepatrieerde Indische Nederlanders.
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Piet van Kuijck wordt de vierde overste. Hij heeft in de moeilijke oorlogsjaren de leiding en vooral met de provisoren
pater Jac Reijnen en later
pater Theo Kock de zorg
voor de voedselvoorziening van het Missiehuis
dat dan meer dan honderd inwoners telt.

Provisor Jacques Reynen, gemotoriseerd;

21 juli 1940
Ons land is in oorlog. In
alle dreiging en spanning
worden vandaag 16 studenten
door
Mgr.
Lemmens tot priester
gewijd. Zij zullen 5 jaar
moeten wachten voor zij
naar de missie kunnen
vertrekken. Onder hen is
Henri (Handrie) Oomen
uit Panningen die na een
studie aan de universiteit
van Nijmegen vele jaren
geschiedenisleraar zal
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Klokkenroof,
ook in het Missiehuis.

Verwoeste kerk te Panningen.

De parochianen zullen
de komende maanden
gebruik mogen maken
van de paterskapel.

zijn in Wernhoutsburg en
tevens rector van het rectoraat Braken aan de BelgischNederlandse grens (gemeente Wuustwezel).

4 november 1942
De kerkklokken worden
door de bezetter uit de kerktorens gehaald om omgesmolten te worden in de oorlogsindustrie. Ook de klokken van het Missiehuis
ondergaan hetzelfde lot.

18 juli 1943.
Samen met 12 andere studenten wordt de uit Maasbree
afkomstige Harry Hermans priester gewijd. Hij gaat naar
Nijmegen, waar ook al zijn voorgangers sinds 1940 een missiecursus volgen of aan de universiteit gaan studeren. In
1946 vertrekt Harry met 6 andere confraters naar het bisdom
Tianjin in China.

19 juli 1944
Op deze dag, bij het naderen van
de bevrijding, worden 16 studenten tot priester gewijd. Onder
hen Giel Gommans (van de
brouwer) uit Panningen. Voordat
hij het priesterambt verlaat is hij
jarenlang pastoor in Denemarken.

8 oktober 1944

Zeven in China aankomende missionarissen
(Tianjin), v.l.n.r. Harrie Hermans (Maasbree),
Gerard Beunen (Roosteren), Piet Boonekamp
(Zoetermeer), Lambert Steenstra (Sneek) (die
hen afhaalde), Sjef van Dongen (Ginneken),
Marinus Braspenning (Breda), Nelis Leenaerts
(Zundert) en Wim de Kort (Tilburg).

Bij de grote razzia door de
Duitsers weet Tinus Reinders,
toen
nog
studerend
in
Wernhoutsburg,
vanuit
de
Panningse kerk via Ueberbach
naar het Missiehuis te vluchten
en zich daar als ‘getoogd pater’
schuil te houden. Ook kapelaan Thomassen (de latere rector van Egchel), veearts van Heukelom en dokter Verberne
duiken hier op dezelfde manier onder.

17 november 1944
Alle kerktorens in de omgeving van Helden worden opgeblazen. Vandaag is de Panningse kerktoren het slachtoffer.
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18 november 1944
Panningen wordt bevrijd. Vanuit de Heuvelhoek komen de tanks
aanrollen.
Wellicht omdat enkele
studenten te nieuwsgierig zijn, krijgt het
Missiehuis nog een aantal voltreffers. Vermoedelijk zien de bevrijders hen aan voor spionerende Duitsers.
Een aantal fraters zijn de komende weken in Panningen
behulpzaam bij het herstellen van de daken, het rooien van
aardappelen enz.; immers de gedeporteerde mannen zullen
nog maanden wegblijven.
De paters bevrijd!

november 1944
Het Missiehuis wordt hoofdkwartier
van de Schotse ‘Red Lion’-divisie, die
onder bevel staat van generaal
Barber. Er ontstaat een prima verstandhouding tussen studenten en
bevrijders ondanks de ongemakken
van allerlei aard.

Kerstmis 1944
De fraters spelen voor hun Schotse
gasten een variatie op ‘A Christmas
Carol’ van Charles Dickens. Het
toneelstuk wordt meerdere malen
opgevoerd.
In de eetzaal van de paters worden
de kinderen van het dorp door de
Schotten onthaald op een echt
‘Christmas Diner’. Onvergetelijk
voor de Panningse jeugd is de doedelzakspeler die over de lange tafels
loopt.

januari 1945
Er hebben in de ‘herenzaal’ regelmatig stafbesprekingen plaats, de zogenaamde Q-conferences. In de tweede helft van januari 1945 komen
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o.a. generaal Dempsey (2de Britse leger) en generaal Crerar
(1ste Canadese leger) onder leiding van Veldmaarschalk
Montgomery hier in vergadering bijeen. Over de muur achter het voormalige huis van de K.J.V. (Katholieke Jonge
Vrouwen) wordt de grote generaal onopvallend binnengeloodst. De bewoners van het missiehuis zitten min of meer in hun
eigen huis gevangen, omgeven
door wachtposten die iedereen ver
uit de buurt houden. Het gaat om
de inleiding tot de geallieerde
opmars naar de Rijn en de bevrijding van Venlo en Roermond. De
herenzaal wordt later omgedoopt
tot ‘Montgomery-zaal’.

2 september 1945
In de gemeente Helden wordt een grote bevrijdingsoptocht
gehouden. De paters zijn vertegenwoordigd met het grote
slagschip ‘Admiraal De Ruyter’. Dit o.a als eerbetoon aan de

januari-maart 1945

Een persfoto uit 1944. Associated Press Photo.
“Prince Bernard of the Netherlands takes a
quick snack - tea, bread and jam - while
chatting to a Dutch Padre (Leo Laureyssen;
red.) during his visit to the Normandy front”.

Pater Leo Laureijssen, priester
gewijd in 1940 en onder de oorlog
naar Parijs gestuurd om te werken
onder de Nederlanders, is daar in
het verzet terechtgekomen. Hij
vlucht over Spanje naar Engeland
en keert nu als aalmoezenier van de
Prinses Irene Brigade terug. Hij kan,
in een tijd dat de contacten nog bijzonder moeilijk zijn, de eerste
berichten vanuit Nijmegen doorgeven naar het zwaar verwoeste
Wernhoutsburg en Panningen en
vanuit Nederland naar Parijs en
naar de missionarissen in Brazilië.

6 mei 1945
Nederland viert feest vanwege de
algehele bevrijding. Vóór het
Missiehuis wordt een aubade
gebracht aan de daar aanwezige
soldaten. Een van de fraters houdt
een toespraak in het Engels. “De
Engelse vrienden waren zichtbaar verrast toen ze zich geplaatst zagen voor
een juichende menigte”, vermeldt
het weekblad ‘Midden-Limburg’.

bemanning van deze kruiser die roemvol ten onder ging in
de slag op de Javazee (27 februari 1942) en waarbij ook aalmoezenier Gerard van Ravensteyn c.m. om het leven kwam.

14 oktober 1945
Door de oorlogsomstandigheden
zijn de priesterwijdingen uitgesteld.
Vandaag
kan
Mgr.
Lemmens acht fraters wijden.
Onder hen is Theo Berghs uit
Helden-Dorp. Zijn eerste standplaats is de parochie Panningen
waar hij onder pastoor van
Montfort (1947-1953) enkele
jaren kapelaan is. Zijn hele verdere leven blijft hij als parochiepriester werkzaam in het bisdom
Limburg.

Kapelaan Berghs temidden van de Panningse misdienaars.
V.l.n.r. Harrie v.d.Velden, Willy Janssen (Kepringele), Jo
Lemmen (van Lemmen Tiesj), Hein Gommans (van Sjang),
Jo van Ninhuys, Joos Gommans (van 'de bónd'), Twan
Smeets, Herman Dorssers, Boy Smeets en Theo van Reen.
Boven: kapelaan Theo Berghs, pastoor Jac van Montfort
en de Panningse neomist Harry de Wit.

maart 1946
Aubade aan de bevrijders vóór het Missiehuis.

44

LAZARISTEN 100

JAAR IN

PANNINGEN EEN

KRONIEK

De inzamelingen voor onze
paters door de jonge boeren worEEN

KRONIEK

LAZARISTEN 100

JAAR IN

PANNINGEN

45

In 1970 zal het worden omgevormd tot het nu nog bestaande algemene informatieblad voor de hele Nederlandse provincie.
den voor het eerst na de oorlog weer hervat. Het wordt traditie om dit vlak voor het paasfeest te doen.

21 juli 1946
Jan Verrijt uit Panningen wordt met 13 studenten door
Mgr.G. Lemmens tot priester gewijd. Hij wordt benoemd tot
legeraalmoezenier en gaat met de soldaten naar
Nederlands-Indië. Daarna zal hij nog jarenlang
missionaris zijn in Indonesië en Australië.

2 september 1946
De opvolger van overste van Kuijck wordt de
Tegelse pater Leo Timmermans. Hij heeft zich vooral ingezet om de regelmaat van vóór 1944 in de
kloostergemeenschap weer terug te krijgen.
Bovendien is tijdens zijn ambtstermijn veel van de
uiterlijke oorlogsschade hersteld.

15 september 1946
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Bij de begrafenis van pastoor Jos Huijben zingen de paters
de Requiemmis.

Pasen 1947
Vanaf deze datum mogen de diakens stage gaan lopen in de
Heldense scholen om zich te bekwamen in het geven van
godsdienstlessen.

13 juni 1947
Dokter Joosten wordt begraven. Het logboek vermeldt: “Als
onze huisarts had hij de gewoonte de rekening als “voldaan” te presenteren”, een gewoonte die naderhand wordt
overgenomen door dokter Verberne.

18 januari 1948
De paters verlenen hun medewerking aan de eerste steenlegging van de nieuwe kerk te Egchel.

Het Panningse “Comité van Samenwerking”
(bestaande uit personen uit diverse geledingen van
de bevolking) organiseert voor de paters een drukbezochte fancy-fair. De grote ‘motoren’ van dit
comité (dat nog talrijke evenementen ten bate van
‘onze paters’ zal organiseren) zijn jarenlang de
onvolprezen Lèike van Horen en Sief Frencken.

13 juli 1948

najaar 1946

Voor de bewoners van
het Missiehuis komen
vanaf deze maand
twee paarden in beeld,
die nadien bij vele
gelegenheden acte de
présence hebben gegeven. Het is de ponny
van Bertus Reuls,
Sjefke genaamd, en de
ruin van de familie
Reinders die door de
studenten de zinvolle
naam “Sin’ Amore”
krijgt toebedeeld. Voor
allerlei karweien in
Emmaus (Patershof)
worden ze ingezet.

De studenten starten de periodiek ‘De Kleine
Compagnie” die als doel heeft de confraters, die
her en der over de wereld verspreid zijn, op de
hoogte te houden van het reilen en zeilen in het
Missiehuis en de andere Nederlandse huizen.

Unis malgré l’espace
(verenigd ondanks de afstand);
ontwerp van Lambert Ramakers.

20 februari 1947

Dokter Joosten

Frater Piet Overheijden met ‘Sin’Amore’.

De paters mogen een voorstelling bijwonen van het door
Pannings meisjesschool uitgevoerde toneelstuk “De wondere perel”. Na de oorlog heeft de communiteit talrijke van
deze uitnodigingen gekregen waaraan meestal gevolg wordt
gegeven.

juli 1948

Het maaien van het voetbalveld in Emmaus met de fraters Piet Overheijden, (onzichtbaar),
Ger Reintjes en Kees de Boer.
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24 juli 1949
Er is een grote zelatricendag in het Missiehuis als
dank voor de inzet van al
deze meisjes en dames bij
het propageren van het
tijdschrift (dat inmiddels
“Missiefront” is gaan
heten) en het ophalen van
veel geld (bij bruiloften en
partijen) ten bate van de missies der Lazaristen.

Mia en Tonny
Dorssers gingen jarenlang de bruiloften
langs om geld in te
zamelen voor de missie.

juli 1949
31 augustus 1948
Het 50-jarig jubileum van Koningin Wilhelmina
wordt uitbundig mét de Heldense gemeenschap
meegevierd. Frenske Tummers heeft voor een sfeervolle verlichting van het Missiehuis gezorgd.

2 september 1948

Na de oorlog was het de studenten enkele jaren toegestaan
een tiental dagen door te brengen bij hun familie. Maar
vanaf ongeveer dit jaar tot en met 1954 zullen de studenten
veertien dagen doorbrengen op een oud kasteel te HenriChapelle in België dat toebehoort aan de Duitse confraters.
Er worden dagenlange wandeltochten gemaakt naar
Verviers, de Gileppe, Eupen.

Dit jaar organiseert het ‘Comité van Samenwerking’
een ballonvaartdemonstratie door mevrouw
Boesman die honderden betalende bezoekers trekt.
Tevens is er een wielerwedstrijd waarvan eveneens de
baten worden afgedragen aan het Missiehuis.

6 februari 1949
Voor het eerst verzorgen de paters een misviering voor de
KRO-radio. Heel Helden luistert mee. De celebrant is pater
Jan Wieriks en de predikant overste Leo Timmermans. De
fraters zelf zingen de mis onder leiding van pater Theo Kock
en aan het orgel zit pater Lau van Ruyven.

24 april 1949
Alle studenten zijn aanwezig bij het 50-jarig priesterfeest
van Deken Jaspers te Helden, waarbij de jubilaris een H.
Hartbeeld krijgt aangeboden dat enkele jaren later zal worden onthuld en nogal wat commotie zal verwekken!
Het kasteel te Henri-Chapelle;
hier bezocht door de Heldense
studentenclub “St. Tarcisius”
met in het midden pater Henri
Oomen.

21 juli 1949
Wim Hermans (broer van Jan Hermans) en Piet Mertens uit
Helden-Dorp, alsmede Frans Beckers uit Panningen worden
door Mgr. Beckmann, oud-student van het Missiehuis en nu
aartsbisschop van Panama, tot priester gewijd.
Frans Beckers en Wim Hermans (die later het ambt zal verlaten) krijgen Brazilië als missie toegewezen. Piet Mertens
wordt net als zijn heeroom Andreas Versondert, docent klassieke talen, eerst in Wernhoutsburg, daarna aan het
Bisschoppelijk College van Roermond.
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V.l.n.r. de fraters Karel Prent, Simon van
Nisselrooy, Tom Lammers, Frits Braakhuis

8, 10 en 11 september
1949
In het kader van de traditie
geworden “Dag voor onze Paters”
wordt er in de tuin van het
Missiehuis door de fraters voor
het eerst een toneelstuk opgevoerd voor de Heldense bevolking: “De ijver voor uw huis” van
Dorothy Sayers. Dergelijke uitvoeringen zullen later nog vaak
worden herhaald.

28 oktober 1949
De nieuwe verwarmingsketel,
aangelegd door de firma Jo Bos,
gaat voor het eerst branden. De
bewoners van het Missiehuis
weten niet wat hen overkomt.

11 en 12 februari 1950

21 juni 1950
Voor de derde maal wordt er in Emmaus een voetbalwedstrijd gehouden tegen een “Kepels” elftal. Deze sportieve
ontmoetingen zullen zich nog vele malen herhalen, totdat
de studenten in de jaren zestig zelf lid mogen worden van
voetbalclub “F.C. Panningen”.

22 maart 1964: de paters voetballen tegen de vriendenclub ‘De Kuiters’; staande v.l.n.r. fr. Chris Loeffen, Thijs
Reynen, Theo Verhaegh, fr. Bram Heyboer, fr. Thieu van
Knippenberg, Harrie Lemmen, fr. Staf v.d. Eynde, Wim
Dorssers, fr. Vic Groetelaars, fr. Dick Commandeur, fr.
Frans Bomers ; knielend v.l.n.r. Thei Peeters (scheidsr.),
Jac. Ottenheym, fr. Nico van Kleef, Jan Steeghs, Math
Janssen, Pierre Janssen, Bart Joosten, fr. André Rombouts,
fr. Henny Bomers (latere bisschop van Haarlem), Gerrit

22 juli 1950
In Emmaus wordt voor het eerst een dag gehouden voor de
Heldense schoolkinderen (later ook de Maasbreese meisjesschool) als beloning voor het verzamelen van oud papier en
postzegels ten bate van de Missie. Het wordt een dag met
veel variatie waarop o.a. pater Lambert Bartels spannende
missieverhalen vertelt. Onvergetelijk is daarbij in de volgende jaren ook de inbreng van frater Wim IJlst die samen met
dorpsgenoot Willy Heuvelmans de kleineren amuseert met
Frans Leentjes, Kees van Bavel en meester Sjeng Opgenoordt
van Kessel-Eik. Daarachter Mia Bouten en Jeanne Maessen. (1960)

Wie wint de finale?
Op de achtergrond o.a. meester Jacobs uit Kessel. (1960)

Ditmaal is het de Panningse
toneelclub “Topanjo” die in het
dorp ten bate van het Missiehuis
toneel speelt: “Geef mij uw
hand”. Deze jonge Panningse
toneelclub heeft al vaker voor de
bewoners gespeeld bv . “Oessin
Blanda” (3-12-1947) en “Leontientje” (31-11-1948).

V.l.n.r. Jo
Bos, broeder
Jeu Geurts en
Jeu Dorssers.

23 februari 1950
Met man en macht wordt onder leiding van Tön Verrijt de fietsenkelder uitgegraven onder de eetzaal.
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zijn humoristische poppenkastvoorstellingen. Het hoofdbestanddeel echter blijven de sportwedstrijden voor de hogere
klassen van de diverse scholen, die ieder jaar weer voor de
nodige animositeit zorgen en zelfs van onderwijzers en
hoofden der scholen partijdige kijkers maken. Deze
“Emmausdag” blijft traditie tot het einde van de jaren zestig.

18 juli 1951
De storm die over Panningen raast, brengt ook aanzienlijke
schade toe aan het klooster en vooral aan het park.

september 1951
Pater Jan Pijpers heeft het nog steeds druk met het geven van
Engelse lessen aan de vele Heldenaren die in deze jaren naar
Canada, Nieuw-Zeeland of Australië emigreren.

4 juni 1952
De missieclub van de studenten laat via Midden-Limburg de
inwoners van Helden weten dat de Oud Papieractie (O.P.A.)
voorlopig haar activiteiten staakt. In de papierhandel is kennelijk de klad gekomen. De schoolkinderen hoeven voorlopig het oud papier niet meer aan te voeren. Korte tijd later
herstelt de oud-papiermarkt zich weer en wordt ‘OPA’ weer
actief.

Wie springt het hoogst? Leo Simon uit Panningen. (1960)

Frater Herman Teuben reikt de beker uit. (1960)

8 oktober 1950
In Everlo wordt het oorlogsmonument onthuld. Natuurlijk
zijn onze paters aanwezig. De jaren erna zullen zij telkens
bij de dodenherdenking (4 mei)
aanwezig zijn.

Pater Jan Pijpers, alom bekend.

november 1950
Het “Comité van Samenwerking”
heeft ditmaal een grote loterij georganiseerd. Vooraf laat vooral de
Heldense pers zich niet onbetuigd.
De loterij wordt een groot succes.

24 maart 1951
Er heeft een grote eiereninzameling
plaats in de gemeente. Opbrengst
3000 eieren. De paters kunnen weer
even vooruit!

15 juli 1951
Martien (Tinus) Reinders uit Panningen wordt met tien studenten door Mgr.G. Lemmens priester gewijd. Hij vertrekt in
1952 naar Brazilië en blijft daar werken totdat ziekte hem
dwingt weer naar het Missiehuis terug te keren.
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Het papier wordt door de paters
zelf gesorteerd - de foto dateert uit 1958 -;
Dré Vermeeren, Piet Overheijden, Jac Ermers en Harrie Boots.
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Overste Sarneel tracteert
zichzelf op een frietje.

29 augustus 1952
Pater Emiel Sarneel treedt aan als opvolger van overste Leo
Timmermans. Hij is ook jarenlang werkzaam als assistent in
diverse parochies.

rende comité is de Paters bij hun a.s. 50-jarig jubileum een
nieuw dak voor de middenbouw aan te bieden. Het oude
dak uit 1878 is nooit vernieuwd en en vertoont bij forse
regenbuien een aantal flinke lekken.

De eetzaal, opnieuw gemeubileerd.

27 september
Leo Huys uit Panningen treedt toe tot de congregatie om
broeder te worden. Hij zal zich in de komende jaren bezig
houden met heel het Missiehuis aan de binnenkant van
nieuwe verf te voorzien. Voordat hij in de zeventiger jaren
uittreedt heeft hij nog een behoorlijk aantal jaren in Brazilië
gewerkt.

22 januari 1953
Broeder Leo Huys

Buurman en vrachtrijder Willem Dorssers is de hele dag in
de weer met het aanvoeren van stoelen, tafels en kasten.
Men hoeft nu in de eetzaal niet meer op banken te zitten!

1 februari 1953.
Het hele land wordt zich langzaam bewust welke ramp zich
vannacht over de Zeeuwse eilanden, West-Brabant en ZuidHolland heeft voltrokken. Het Missiehuis ervaart dit in alle
hevigheid als bekend wordt dat de ouders, twee broers en
een zus van frater Antoon Ooms ook tot de slachtoffers van
deze Ignatius-vloed behoren. De gemeente leeft intens mee.

24 en 25 mei 1953
Een grote fancyfair wordt georganiseerd als voorbereiding
op het vijftigjarig bestaan van ‘ons’ Missiehuis. Tevens wordt
er een uitgebreide loterij op touw gezet met als motto: “Een
pan en wat hout voor de paters in het goud.” De loten
bestaan daarbij uit dakpannen. Bedoeling van het organise-

54

LAZARISTEN 100

JAAR IN

PANNINGEN EEN

KRONIEK

21-26 juli 1953
Viering van het 50-jarig bestaan van het Missiehuis. De eerste dagen wordt er door de bewoners zelf intern feest
gevierd; na de vieringen in de kapel wordt de rest van de dag
doorgebracht met feestmaaltijden, toneel, revue en sport.
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Alle korpsen van Helden brengen de paters
een aubade b.g.v. hun 50-jarig Jubileum.

Op zondag 26 juli wordt er gefeest samen met de Heldense
gemeenschap, waaraan men zoveel te danken heeft. Mgr.
Job Tsjen, verbannen bisschop uit Zhending in China, gaat
vóór tijdens de Plechtige Hoogmis in de tuin van het
Missiehuis. Daarna volgt een receptie waar allereerst de
voorzitter van het “Comité van Samenwerking” Frans
Hermans het woord voert en het geschenk van de gemeenschap aanbiedt: een nieuw dak! Ook burgemeester Cremers
laat zich niet onbetuigd en overhandigt overste Sarneel
namens de gemeente een aanzienlijk bedrag. Dankwoorden
zijn er van de overste en van de provinciale overste Joseph
Lansu. Die middag wordt er op indrukwekkende wijze een
serenade gebracht door de vier korpsen die Helden rijk is,
alsmede door het pas opgerichte zangkoor Bel Canto.
Notaris Frans Haffmans sr. vertolkt de gevoelens van de
gemeenschap van Groot-Helden. Nog lang wordt er die
avond in de prachtig versierde tuin doorgefeest!
De maandag daarna brengen de kleuterklassen een heuse
serenade tot groot genoegen van o.a. Mgr. Tsjen.

Mgr. Job Tsjen temidden van de Panningse kleuters.

Gemeenteopzichter Jeu van Nisselroy en

3-6 augustus 1953
In deze bouwvakvakantie wordt in nauwelijks vier dagen
het hele middendak van het Missiehuis vernieuwd; een
staaltje van verbroedering voltrekt zich aan de Kerkstraat. De
Heldense aannemers met werknemers, alsook een legertje
eigen fraters klaren eendrachtig deze klus in een onwaarschijnlijk korte tijd. De werkers wordt na afloop een retour-
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Het middendak wordt
afgebroken; de Heldense
aannemers (in overal)
werken broederlijk
samen met de paters
(in toog); verschil moet
er zijn!

23 september 1953
rit naar Emmaus aangeboden door vrachtwagenchauffeur
Piet Dorssers, zodat men zich daar in de zwemvijver kan
verfrissen

augustus 1953
Het door pater Kees
Verwoerd geschreven
boekwerkje “75 Jaar
St. Joseph, 50 Jaar
Missiehuis”
wordt
verspreid. Het historisch zeer goed onderbouwde werk is nog
steeds een gewild
vraagbaken voor allen
die iets over de Panningse paters willen
weten.

Vlaamse theologanten komen hun opleiding voltooien in
Panningen. De eerste twee arriveren uit Parijs. Later komen
ook de novicen en broederkandidaten. Een gevolg van deze
samenwerking met de Belgische provincie is dat vanaf 1955
een aantal Nederlandse confraters naar Belgische Kongo zal
gaan om daar met de Belgische Lazaristen in het bisdom
Bikoro te missioneren.

10 januari 1954
Grote paniek. Er ontstaat brand in het recreatieverblijf van
de studenten. Heel Panningen is in rep en roer. Dank zij de
brandweren van Helden, Venlo, en Meijel kan het
Missiehuis zelf gespaard blijven. Ook hier is de inzet van de
Heldense bevolking van grote waarde.

12 maart 1954
De gemeente Helden is bijzonder snel en coulant met het
Twee beelden van de brand.

5, 6 en 7 oktober
1953
Als dank voor de sympathie van de Heldense bevolking voeren
de studenten in de
tuin van het Missiehuis een toneelstuk op: “Het leven van de Heilige Martinus”
van Henri Ghéon. De uitvoering wordt massaal bezocht.

Lèike van Horen past zijn bekende column
in ‘Midden-Limburg’ aan.
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Stenen schoonkappen, herkenbaar de fraters
Herman Mestrom, Ger Reintjes, Louis
Timmermans en Harrie Cuppens.

Vóór het vertrek;
Maria wordt uitgebeeld
door Nelly Bouten.

verlenen van de vergunningen voor de herbouw van de
recreatieafdeling. Inmiddels zijn de studenten zelf al begonnen met allerlei voorbereidingen van de nieuwbouw, zoals
puin ruimen en stenen schoonhakken! 26 December wordt
de recreatiezaal weer in gebruik genomen.

5 september 1954
Voor de zoveelste maal werken de seminaristen (de novicen) mee aan de Kindsheidoptocht. Ditmaal is het onderwerp: “O.L.Vrouw, Hulp der Christenen”.

7 september 1954

Stenen sorteren, op de voorgrond de fraters
Piet Overheijden, Loek Gussenhoven,
Jos Vaessen en Wim IJlst.

16 augustus 1954
Het “Comité van Samenwerking” heeft weer iets nieuws
bedacht. Ditmaal zal ten bate van de paters circus “t
Hoefke” uit Deurne worden uitgenodigd zijn tenten in
Panningen op te slaan.

Harry Hermans vertelt de bewoners van het Missiehuis over
zijn belevenissen in de gevangenis van Tianjin en over het
lijden van de Chinese kerk. Eerder (31 maart en 1 april) was
Mgr. Herrijgers, apostolisch administrator van Yungpingfu,
al komen spreken over de vreselijke toestanden van de missie aldaar, kort nadat hij uit het land verbannen was. Harry
Hermans en Jacques Huysmans ondergingen toen nog hersenspoelingen in de Chinese gevangenissen, waarover vooral Jacques Huysmans op 17 oktober de studenten uitgebreid
inlicht. In juni 1954 waren zij pas vrijgekomen, terwijl de
andere Nederlandse missionarissen al eerder uit China verbannen waren.
Tot ontzetting van allen komt 24 september het bericht dat
Harry Hermans met een gecompliceerde beenbreuk in het
ziekenhuis te Roermond is terechtgekomen. Pas
vier jaar later is hij voldoende hersteld en kan hij,
na een kort verblijf in het Missiehuis te Panningen,
vanaf 1958 op Taiwan (Formosa) de draad van de
Chinamissie weer opnemen.

Harry Hermans

De toekomstige Lazaristen:
Sastrapranata, Suharto, Sunarjo, Harjanto
en Reksosubroto. De andere twee waren

11 september 1954
Twee Javaanse studenten komen naar het
Missiehuis om als novice in te treden en aansluitend hun theologische studies te maken. In
augustus 1955 zullen er nog drie volgen. Vanwege
de politieke verwikkelingen rondom Nieuw Guinea
moeten zij in 1959 het land verlaten.

13 oktober 1954
“Midden-Limburg”
december 1954
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Het plotselinge overlijden van deken Jaspers van
Helden (1927-1954) raakt ook het Missiehuis.
Sinds 1930 was er tussen hem en de paters een bijzondere vriendschap gegroeid die o.a. tot uiting
kwam in zijn trouwe aanwezigheid bij iedere
priesterwijding.
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2 december 1954

6 november 1955

Het bericht dat overste Emiel Sarneel in de loop van de morgen plotseling is overleden, komt ook bij de Heldense
bevolking hard aan. Een even hard verlies is op 26 december het overlijden van de provinciale overste Joseph Lansu
die jarenlang in het Missiehuis heeft gewoond als novicemeester en overste.

Aan het feest bij gelegenheid van het 12,5 -jarig pastoorsschap van Max van Basten Batenburg te Beringe wordt door
het koor der studenten een muzikale bijdrage geleverd. Men
zingt er o.a. een meerstemmige mis van Strategier.

17 december 1954
Op deze dag wordt de nieuwe
Overste benoemd. Het is pater
Joseph Donders, die tot dan toe
de functie van novicemeester
heeft vervuld.

V.l.n.r. Albert Raaymakers,
Krelis Tuip, Jeu van Enckevort,
Herman Mestrom, Frans

11 januari 1955
In de kapel van het Missiehuis
wordt de pausmis volgens de
Ordo Romanus Primus uitgevoerd. Het is een van de gebeurtenissen die de liturgieverandering van het Tweede Vaticaanse
Concilie aankondigen.
Overste Jozef Donders
knipt een lint door op het
‘feest van de overste’,
19 maart 1956; verder
herkenbaar de fraters
Willy Raes, Wiel Bos,
Gerard Essing, Fons van
Bavel, Sastrapranata, Pros
Deveux, Herman Dorssers
en pater Cees Verwoerd.

‘IJspret’.

Het Spijk: de oorspronkelijke villa.

9 februari 1956
De winter is extreem koud. Dit verleidt enkelen er toe om de regenput van het missiehuis
leeg te scheppen en het water over de grote
laan uit te storten. Zo ontstaat een ijsbaan die
voor een week schaatsplezier zorgt.

1 april 1956

De pausmis.

17 juli 1955
Twee uit Kessel afkomstige studenten ontvangen de priesterwijding. Chrétien Jacobs vertrekt na zijn wijding naar
Brazilië waar hij nog steeds werkzaam is. Lambert Ramakers
begint met een studie in Leuven om daarna te komen doceren in Panningen.
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In het Gelderse Eefde wordt villa ‘’Het Spijk”
aangekocht waar na de nodige nieuwbouw het
noviciaat en het filosoficum zullen worden
ondergebracht. Sommige novicen hopen dat
die nieuwbouw nog lang op zich zal laten
wachten!
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Een vakantie met de broeders
van Heel in 1958.
Michel van der Pas (1),
Frans Muller (4), broeder
Serafinus(5), Bart Lub (6),
broeder Pius (9), Herman
Dorssers (10), Nico Corveleyn
(11), Gerrit Gommers (12)
Reksosubroto (14).

19 april 1956
De ‘stopkrans’ bestaat 25 jaar. De dames worden uitbundig
gefêteerd. De studenten brengen de dames een aubade en
vragen zich ondertussen af hoeveel kousen er al die jaren
wel door hun handen zijn gegaan.

dit jaar mogen de studenten ieder jaar tien dagen naar hun
familie en brengen daarna hun vakanties door bij de
Bouworde (van Werenfried van Straaten), bij de broeders
van Heel, die met hun pupillen aan zee vacantiekampen
organiseren, en op werkkamp in Eefde of Wernhoutsburg.
Vóór die tijd bracht men de vakantie vooral door in
Panningen zelf. Men wandelde, amuseerde zich in Emmaus,
bereidde het septembertoneel voor of…..studeerde!

Bouworde: dat betekent ‘bouwen’!
V.l.n.r. Piet Overheijden,
Herman Teuben, Jac Ermers en
Louis Absil (Geras, Oostenrijk).

De stopkrans in 1950: 1e rij Gritje Oomen (moeder van
pater H. Oomen), Merieke Manders (van ‘Fuukes Toon’),
Trui Naus (ongetrouwd, woonde in bij ‘sjnieder’ Janssen,
Kerkstraat), Theike Giesen (huishoudster van rustend
Deken Terstappen die van 1911 tot 1924 kapelaan te
Panningen was en nu aan de Kerkstraat woonde), Merieke
Ebisch (moeder van pater Leo Ebisch).
2e rij: Nelke Mertens (moeder van pater Piet Mertens),
pater Theo Kock (provisor van het Missiehuis), Marie
Verrijt (moeder van pater Jan Verrijt), vrouw Hoebers,
Noor Oomen-Hoebers (van Oeëme Wöllemke), Han
Hoebers (zus van Noor), pater Leo Timmermans (overste
van het Missiehuis).
3e rij: vrouw Keltjens, Han Gommans (‘Sèije Han’, tante
van frater Tjeu van Knippenberg), vrouw Berghs (schoon-
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10 juni 1956

22 juli 1956

In het patronaat te Helden-Dorp wordt een concert gegeven
door het Limburgs Symfonie Orkest, waarbij ook de paters
zijn uitgenodigd.

Ditmaal is Jan van Dijk uit Helden-Dorp onder de wijdelingen. Eerst is hij enige jaren werkzaam bij de volksmissies te
Susteren daarna in parochies te Eindhoven, Brunssum en
Mariaveld-Susteren.

26 juni 1956
De Panningse Harmonie geeft een klinkend concert. Dit
naar aanleiding van het behalen van de eerste prijs met promotie naar de ereafdeling.

14 juli 1956
De nieuwe vakantieplannen worden bekend gemaakt. Vanaf

6 november 1956
In de besluitenlijst van de Heldense gemeenteraadsvergadering lezen we o.a. de goedkeuring tot het jaarlijks verstrekken van f. 1000.- subsidie aan het Missiehuis, alsook een
bepaald bedrag voor elke student die uit de gemeente
Helden afkomstig is.
EEN
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9 december 1956
Na uitstel door het breken van een been tijdens een voetbalwedstrijd in Emmaus wordt Wiel Bos uit Koningslust
door Mgr. J. Hanssen tot priester gewijd. Hij is een van de
eerste Nederlandse Lazaristen die naar de nieuwe missie van
Ethiopië wordt uitgezonden, waar hij
in 1978 met alle andere missionarissen
wordt verbannen uit de Kaffaprovincie.
Daarna vertrekt hij naar de Seychellen.

30 april 1957

gewijd. Beiden vangen hun missionarisleven aan in Brazilië.
Mathieu Janssen verlaat in de zeventigerjaren het ambt.
Louis Absil moet om gezondheidsredenen terugkeren en
sterft 10 november 1981 in Panningen een te vroege dood.

1 september 1958
De novicen en filosofiestudenten vertrekken naar Huize Het
Spijk te Eefde. Alleen de theologanten en hun docenten blijven in Panningen. Het inwonersaantal van het Panningse
klooster wordt gehalveerd.

Het 25-jarig ambtsjubileum van burgemeester Cremers wordt ook door de
bewoners van het Missiehuis meegevierd; allen genieten van het fantastische vuurwerk.

Mei 1957

Afscheidsfoto van de jonge priesters in juli
1957.
1e rij v.l.n.r. Krelis Tuip (Volendam), Gerard
Paridaen (Aardenburg), Sjaak van Helden
(Dieteren) en Martin Groetelaars (Horst).
2e rij v.l.n.r. Wiel Bos (Koningslust), Jan van
Dijk (Helden), Herman Mestrom (Geleen),
Karel Vermeulen (Westerlo, België), Wim
van der Velden (Heerlerheide) en Gerard
Essing (Kerkdriel).

In de kapel van het Misssiehuis wordt
een nieuw altaar geplaatst, geschonken
door vader Uytdehaag ter gedachtenis
aan zijn zoon Loek die enkele maanden eerder jammerlijk verongelukte. Er wordt onder de studenten heftig gediscussieerd over de vraag waarom het
altaar niet ‘met het gezicht naar het volk’ is geplaatst, gezien
de veranderende liturgie!

17 november 1957
Bij de Gouden Bruiloft van het echtpaar Versteegen (van
Patershof) bieden de studenten de feestelingen een door
henzelf samengestelde album aan met daarin talrijke foto’s
van hun kinderen en kleinkinderen. Ook verzorgen de
paters de zang tijdens de feestmis.

15 oktober 1958

15 december 1957

In deze maand krijgen alle kamers stromend water. Vanaf
1907 was er slechts stromend water in de keuken en in de
torens links en rechts van het Missiehuis, waar iedere avond
door de bewoners de wasteiltjes werden gevuld. Die waterleiding was aangesloten op een groot waterbassin op de
middenzolder, dat iedere morgen werd volgepompt, jarenlang met de hand, naderhand met een elektrische motor.
Dat is nu dus verleden tijd!

Onder de wijdelingen van dit jaar is Sef Vaessen uit
Maasbree. Hij werkt enkele jaren in Brazilië en daarna een
aantal jaren in de zielzorg in Nederland en Duitsland. Hij
overlijdt 27 april 1970 in het Missiehuis.

21 april 1958
De Dochters der Liefde nemen in de keuken de taken van de
Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid over die hier gewerkt
hebben vanaf 21 november 1934. Ook nemen de nieuwe
zusters in het dorp de leiding van de kleuterschool over.

20 juli 1958
Louis Absil uit Helden-Dorp en Mathieu Janssen uit
Panningen worden door Mgr. H. Paulissen s.m.a. tot priester
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Als nieuwe overste en opvolger van pater Joseph Donders
krijgen de bewoners pater Leo Dietvorst toegewezen, die op
19 oktober officieel wordt geïnstalleerd.

maart 1959

19 juli 1959
Onder de door Mgr. P. Moors gewijde theologanten van dit
jaar zijn Giel Peeters uit Helden-Dorp en Harrie Boots uit
Maasbree. Vanaf 1960 volgen zij een pastoraal jaar aan de
universiteit van Nijmegen. Daarna wordt Giel Peeters
benoemd voor de Mission Hollandaise in Zuid-Frankrijk;
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Ontspanning en activiteiten
“Beugelkoning 1920”; v.l.n.r. de fraters
Henri Wolters (Montfort), Theodoor
Heuvelmans (Panningen), Henri Alers
(Valkenswaard), “koning” Piet Wolters
(Montfort), Jean Janssen (Susteren), Jean
Wolters (Montfort) Willem Bongers
(Stevensweert), Bernard van Beckhoven
(Zevenbergen) en Jan Coonen (Echt).
Beugelen blijkt toch een overwegend
Limburgse sport!
Studenten vissend in de pas gegraven vijver
van Emmaus (1910).

Voetballen in Emmaus (1940)

Er werd vele malen toneel gespeeld, zowel voor de
bevolking als intern. Een opname uit 1960: “Voor
altijd Judas”. Dick Commandeur, Jeu van Enckevort en

Schaatsen op de Snep (geheel rechts
de Heldenaar Jan Hermans). (1936)

Bij het leegpompen van de
vijver in Emmaus:
Frans Litjens adviseert frater

Snepactiviteiten:
een botenhuis in aanbouw.
(1907)

“musicerend gezelschap”;
v.l.n.r. de fraters Henri
Claessen (Panningen),
Jan Wieriks (Nijmegen),
Michael Verhoeks (Velddriel),
Jan Stevens (Maashees) en
Kees Breuker (Helmond).
(± 1918)

“Au boulevard” staat achter op deze foto. (1908)
De stratenmakers hebben hier meer bekijks dan daadwerkelijke hulp van de studenten.
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13 maart 1960
later is hij jaren legeraalmoezenier en de laatste jaren
bedient hij de parochie Egchel. Harrie Boots wordt
benoemd voor de missie van Taiwan (Formosa) maar verdrinkt jammerlijk in de Waal bij Nijmegen op 30 juni 1961.

Ook nu is de Panningse kerk de plaats waar de paters en de
zusters met de parochie een feest willen vieren. Het is 300
jaar geleden dat de H. Louise de Marillac, medestichteres
van de Dochters der Liefde, is gestorven. In de Pontificale
Mis, opgedragen door Mgr. Moors van Roermond, preekt
niemand minder dan pater Joseph Colsen. De hoogmis
wordt gezongen samen met het Panningse kerkkoor en het
knapenkoor van meester van den Heuvel. Dergelijke
“coproductie” tussen paters en parochie zal in de komende
jaren vaker voorkomen.

In processie trekt de kloostercommuniteit
naar de parochiekerk.
V.r.n.l. fr. Jeu van Enckevort, fr. Bert Cools,
pater Harry de Baar, Mgr. Moors, fr. Fons
van Bavel, overste Leo Dietvorst, pater Jan
Pijpers, Deken Rölkens, provinciale overste
Jan Zoetmulder, pastoor Kellenaars en pater
Paul Muiser.

17 februari 1961
Overste Leo Dietvorst wordt tot provinciale overste
benoemd. Zijn opvolger wordt pater Jan Zoetmulder.

1 juni 1961
Het Missiehuis sluit zich aan bij het “bedrijfsvoetbal”.
Uiteraard zijn het alleen de sportievelingen die het menigmaal zullen opnemen tegen bedrijven en vriendenclubs uit
de gemeente.

december 1961
Vanaf dit jaar zijn in de maanden november en december
veel fraters actief als Sinterklaas en Zwarte Piet in diverse
dorpen. Zoiets was voordien (met mondjesmaat!) voorbehouden aan de broeders.
Bisschopswijding;
geheel rechts Mgr. Frans Janssen
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31 juli 1959

29 december 1961

Mgr. Frans Janssen, onlangs benoemd tot eerste bisschop
van Jimma in Ethiopië, wordt vandaag in de parochiekerk
van Panningen tot bisschop geconsacreerd. De harmonie
van Panningen brengt ’s avonds een serenade.

Frater Nico (van Kleef) heeft zich bekwaamd als goochelaar
en geeft zijn eerste uitvoering buiten het Missiehuis in
Helden-Dorp. Er zullen nog talrijke optredens volgen o.a.
tijdens de “Emmausdagen” voor de schoolkinderen.
EEN
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4 maart 1962
Voor de laatste maal zenden de KRO en de Wereldomroep
de kerkelijke diensten uit vanuit de kapel van het
Missiehuis. Het vorige jaar werden alle kerkdiensten van de
Goede Week en Pasen ook al vanuit het Missiehuis uitgezonden.

5-6 mei 1962
Enkele fraters nemen deel aan een leidersweekend op “De
Spar” te Haelen voor het verkrijgen van een erkend diploma
jeugdleider.

8 juli 1962
De Panningse Harmonie bestaat honderd jaar. Een feestelijke Hoogmis is aanleiding tot een nieuwe “coproductie”.
Instrumentalisten van de Harmonie en de organist Mart van
Oostayen begeleiden de zangers van het Panningse kerkkoor
en het Missiehuis om samen de “Missa ad modum tubae”
van Albert de Klerk uit te voeren. Bij deze gelegenheid zal de
jubilerende vereniging het predikaat ‘Koninklijk’ worden
toegewezen!
Dezelfde spelers en zangers herhalen deze uitvoering drie
weken later bij gelegenheid van het 25-jarig priesterfeest van
pater Kees Konings, ditmaal in de kapel van het Missiehuis.

15, 16 en 17 juni 1963
In het kader van het 60-jarig bestaan van het Missiehuis is
in het park van het Missiehuis de openluchtuitvoering van
het toneelstuk “Een spel van de weg die ten hemel voerde”.
Het wordt een manifestatie waaraan diverse geledingen van
de Heldense bevolking hun medewerking verlenen. Om
precies te zijn: aan het gebeuren werken mee 24 fraters, 1
broeder, 19 leden van de vrouwelijke gymvereniging
“Concordia”, 2 leiders van Jong Nederland, 10 jongens van
het “Poelskoortje”. Het wordt een daverend succes.

augustus 1962
Pater Lambert Ramakers treedt aan als nieuwe overste. Hij is
de opvolger van overste Jan Zoetmulder.

17 november 1962
In de aula van het Missiehuis wordt voor de Heldense
gemeenschap een grote tentoonstelling ‘Missiedank’ georganiseerd. De vele bezoekers krijgen zo een betere kijk op de
gebieden waar “hun” paters in de loop der jaren missiewerk
hebben verricht en nog verrichten, vooral in China, Brazilië,
Indonesië en Ethiopië.

Leden van het kinderkoortje Poelsplein:
René Sevens, Roel Sevens, Laurens Ebisch,
Harrie Kessels, Michel Ebisch, Ivor Bannier,
Leo Ebisch en Wim Ebisch.

26 februari 1963
Voor de eerste maal vieren de bewoners van het klooster
intern een eigen carnaval met alles er op en er aan. Of het
een succes wordt vermelden de annalen niet!
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19 maart 1963

14 juli 1963

Tjeu van Knippenberg uit Panningen is een van de studenten die door Mgr. J. Klooster c.m. tot priester worden gewijd.
Aanvankelijk werkend in Wernhoutsburg en Eefde wordt
hij vervolgens studentenpastor in Nijmegen waar hij later
ook zal promoveren. Hij verricht veel wetenschappelijk
werk en was tot voor kort hoogleraar te Tilburg.

Het feest b.g.v. het 60-jarig bestaan wordt op passende wijze
voortgezet in de parochiekerk samen met het kerkkoor en
het jongenskoor, waarna een grote receptie in de aula plaatsvindt. Sprekers zijn o.a. dokter Smeets en burgemeester
Cremers. Frans Hermans biedt namens de gemeenschap
f. 6668,97 aan, opgehaald door het “Interparochieel Actie
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Wie wint de prijs?
V.l.n.r. pater Paul Muiser, Sief
Frencken, pastoor Kellenaars,
Notaris Frans Haffmans sr.,
pastoor van Basten-Batenburg
(Beringe) en pater Sjef Sarneel.

Comité” via een “boekenbonnenactie”.
De Heldense mensen hebben zich dus
weer niet onbetuigd gelaten. Tijdens de
receptie komt er nog een bedrag van
f. 1232,50 bij.

juli 1963
In de zomervakantie trekken een aantal
studenten weer met de Bouworde mee;
anderen gaan werken in een ziekenhuis,
bij het jeugdwerk en zelfs op de steenfabriek van Engels.

1 september 1963

5 mei 1964

Voortaan moeten alle studenten godsdienstlessen geven en gaan daarvoor iedere week naar de lagere scholen van de
gemeente Helden en Meijel. Voordien was
dit altijd alleen voorbehouden aan de diakens.
Een grote groep studenten neemt ook deel
aan de gespreksgroepen die overal gehouden worden om de besluiten van het
Tweede Vaticaanse Concilie uit te voeren.

In Wernhoutsburg overlijdt op 81-jarige leeftijd pater Piet
Ruyter, die in Helden en omgeving geen onbekende is. Hij
was 30 jaar theologiedocent in het Missiehuis, maar in
Helden vooral bekend als dé pater Ruiter, die alom cursussen en spreekbeurten gaf en als zodanig van enorme betekenis is geweest voor de geestelijke en sociale ontwikkeling
van zeer velen. Hij was voor velen ‘het gezicht’ van het
Missiehuis!

De nieuwe burgemeester, Martin Hoeymakers wordt in Helden geïnstalleerd.
Natuurlijk is ook het missiehuis vertegenwoordigd.
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19 maart 1964

Na de zomervakantie mogen de studenten zich aansluiten bij de diverse verenigingen in Helden. Vooral de voetbalclub
en de zangvereniging Bel Canto zijn bij de
fraters zeer gewild.

18 januari 1964

LAZARISTEN 100

In deze maand wordt een begin gemaakt met de afbraak van
de voormalige kapelanie. Het is vanzelfsprekend dat de fraters zelf de handen mee uit de mouwen steken.

Harrie Maessen en Frits Peeters uit Helden-Dorp, alsmede
Leo Mouës uit Panningen worden door Mgr. P. Moors tot
priester gewijd. Harrie Maessen vertrekt naar Indonesië en
wordt later parochiepriester in Limburg. Frits Peeters is,
voordat hij het ambt verlaat, enkele jaren prefect op het
kleinseminarie Wernhoutsburg en daarna legeraalmoezenier. Leo Mouës wordt benoemd voor Midden-Amerika
maar moet na een twaalftal jaren om gezondheidsredenen
terugkeren. In Nederland wordt hij parochiepriester in
Eindhoven en later rector in het ziekenhuis te Venlo.

1 september 1963
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maart 1964

Pater Piet Ruyter

4 september 1964
De benoeming van de nieuwe overste wordt bekend gemaakt. De opvolger van overste Lambert Ramakers is pater
Huub Steegmans, tot dan toe overste in Eefde. De snelle
wisseling van oversten in de zestiger jaren maakt duidelijk
dat de priesteropleiding ook in het Missiehuis moeilijke tijden doormaakt.
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27 september 1964

19 maart 1966

Heldens Gemengd Koor Bel Canto, inclusief de tien toegetreden patersleden, brengt een serenade aan pater Pijpers,
die 40 jaar priester is.

Weer worden twee Heldenaren priester gewijd, ditmaal door
Mgr. E. Beel: Piet Janssen en Jan Schers, beiden uit HeldenDorp. Piet Janssen wordt benoemd voor Ethiopië waar hij
nog steeds werkzaam is. Jan Schers vertrekt naar Kongo
(Zaïre) maar moet om gezondheidsredenen dit land in
1996 verlaten. Hij overlijdt in het Missiehuis op 7 december
1996.

1966
Pater Ad van den Berg wordt overste van het Missiehuis als
opvolger van pater Huub Steegmans.

28 maart 1966
Stichtingsvergadering van het “Theologisch Instituut Eindhoven”. De deelnemende congregaties zijn: Assumptionisten, Augustijnen, Lazaristen, Norbertijnen en Spiritijnen.
Een en ander heeft tot gevolg dat de novicen en filosofiestudenten na de zomervakantie vanuit Eefde weer naar
Panningen zullen terugkomen.

Zangkoor Bel Canto inclusief de in 1963 toegetreden
fraters studenten: Ger van Aalst, Dré Dekkers, Chris
Janssen, Giel Absil, Jac Reintjes, Gerard Verwoerd,
Toon van den Hout, Jan Ermers, Piet Janssen, Miel
Lammers en Jan Pubben

1 januari 1965
In het nauwelijks nog gebruikte hoofdgebouw van Emmaus
wordt de “Levensschool Helden” gevestigd.

19 maart 1965

augustus 1966

Jan Pubben en Giel Absil uit Helden-Dorp worden door
Mgr. P. Moors in de Lambertuskerk te Helden tot priester
gewijd. Beiden vertrekken naar Brazilië waar Giel na enkele
jaren het ambt zal verlaten. Jan Pubben werkt al 35 jaar in
Recife waar hij zeer nauw verbonden was met het leven en
sterven van de bekende Mgr. Helder Camara.

Bij het begin van het nieuwe studiejaar zijn er 68 bewoners.
De bussen van Roedje Ghielen brengen studenten en docenten voortaan iedere dag naar het Theologisch Instituut in
Eindhoven (T.I.E).

20 september 1965
De studenten gaan voor hun studie voortaan iedere dag met
de bus naar Gemert omdat men vanwege het afnemen van
het aantal studenten in diverse congregaties besloten heeft
tot samenwerking. Dit jaar wordt begonnen met Spi-No-La,
een samenwerking van de Paters van de Heilige Geest
(Spiritijnen), de Heren Norbertijnen en de Heren
Lazaristen.
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Fragment uit de Kleine Ko.

Een apart hoekje voor de paters Lazaristen
op het Panningse parochiekerkhof.

5 februari 1967
Mhr. Jan Wieriks sterft in alle stilte. Hij is de eerste van de
Paters die niet meer in de grafkelder kan worden bijgezet en
op het (oude) parochiekerkhof begraven wordt.

26 februari 1967
Heel de communiteit maakt een tocht naar Wernhoutsburg
om afscheid te nemen van de plek waar de meesten een deel
van hun jeugd hebben doorgebracht. Het kleinseminarie
wordt op het eind van het lopende schooljaar na een
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bestaan van 75 jaar gesloten. Hoeveel jongens van Helden
en omgeving zullen hier vanaf 1904 niet een stuk van hun
jeugd hebben doorgebracht.

7 mei 1967
Chris Janssen uit Helden-Dorp wordt door Mgr.E. Beel tot
priester gewijd. Hij zal gaan werken in het parochiepastoraat in Limburg. De priesterwijding krijgt extra cachet,
omdat zangkoor Bel Canto de wijdelingen, waaronder een
aantal eigen leden, in het Missiehuis een ‘serenaadje’ komt
brengen.

22 oktober 1967
Nog altijd blijft het ‘Interparochieel Actiecomité’ (voorheen
‘Comité van Samenwerking’) voor ‘onze paters’ actief. De in
Helden-Dorp en Panningen gehouden Missiedagen brengen
repectievelijk f. 1900,- en f. 2200,- op.
Wernhoutsburg

5 mei 1968
Bij gelegenheid van het 25-jarig jubileum van pastoor van
Basten Batenburg te Beringe krijgen de paters een diner aangeboden.

september 1968
Een groot aantal studenten en docenten verlaat het
Missiehuis om in Eindhoven een viertal flats te gaan bewonen. In het voorbije studiejaar heeft al een groep studenten
deze nieuwe behuizing betrokken. Zo komt na 65 jaar een
einde aan de priesteropleiding in het Panningse Missiehuis.
Het Missiehuis raakt bijna helemaal leeg en zal nu ingericht
worden voor de verzorging van bejaarde en zieke broeders
en paters.
De opvolger van overste Ad van de Berg, die terug zal keren
naar Brazilië, is pater Jac Boonekamp. Hij krijgt de opdracht
het Missiehuis voor de nieuwe taakstelling in te richten.

november 1968
De lectuurvoorziening aan de missionarissen, die de
Missieclub (Mic) vele jaren in stand wist te houden dank
zij de Oud Papieractie (OPA), moet vanwege de verhuizing
van de studenten het loodje leggen. De missiecomités van
Helden kunnen het niet overnemen omdat de zorg voor de
uit Helden afkomstige missionarissen al een grote inspanning vergt.
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tot een prachtig natuurgebied. Met de opbrengst van beide
bezittingen kunnen de nodige aanpassingen in het
Missiehuis gemaakt worden o.a. de liftinstallatie.

1969
De provinciale overste, die vanaf 1929 in Nijmegen woonde, keert terug naar Panningen samen met de provinciaal
econoom. Een belangrijke reden hiervoor is dat de rustende paters nu makkelijker en vaker bezocht worden door de
250 missionarissen die de provinciale overste en econoom
tijdens hun verlof verslag uit komen brengen van hun missionaire activiteiten.

1969
De “Levensschool Helden” verhuist van Emmaus naar het
recreatiegebouw van de studenten, dat voorheen al door de
“Mater Amabilisschool” werd gebruikt.

4 oktober 1970
Pater Leo Dietvorst wordt de nieuwe overste. Hij was dit ook
al van 1958-1961.

13 november 1970
Ook voor de Panningse gemeenschap is het bericht dat de
verkoopakte van Wernhoutsburg vandaag getekend is niet
zómaar een bericht. Het gevoel dat heerst onder de bewoners van het Missiehuis t.a.v. deze gebeurtenis heerst ook bij
velen in de Heldense gemeenschap die hier een stuk van
hun leven hebben doorgebracht.

19 mei 1972
Overste Leo Dietvorst komt plotseling te overlijden. Tijdens
verbouwingswerkzaamheden, terwijl hij de verfkwast hanteerde, verraste hem de dood.

1 januari 1969

14 oktober 1972

Emmaus, Patershof, wordt verkocht. Ook de “Snep” wordt
in dit jaar verkocht en zal in de komende jaren uitgroeien

Mgr. Frans Janssen, voorheen werkzaam in Ethiopië, wordt
benoemd tot overste van het Missiehuis.

Overste Leo Dietvorst

EEN

KRONIEK

LAZARISTEN 100

JAAR IN

PANNINGEN

79

Ook op begraafplaats
‘Heiderust’ hebben
de Lazaristen een
eigen hoekje.

16 september 1973
Theo Hunnekens uit Grashoek wordt door Mgr. Janssen
c.m. tot priester gewijd. Hij gaat werken in Ethiopië waar hij
op 30 juli 1987 plotseling overlijdt.

12 april 1976
In verband met de regelgeving voor kloosterbejaardenoorden wordt de ‘Stichting
Bejaardenzorg Lazaristen’ opgericht.
Eerste directeur is pater Huub Steegmans.

april 1976
Mgr. Frans Janssen verlaat het Missiehuis
om pastoor te worden in Broekhuizen.
Zijn opvolger is pater Sjef Verbong. Deze
zal met ingang van 1 mei aan zijn nieuwe
taak beginnen.

Priesterwijding te Grashoek. Rondom het
altaar: provinciale overste Toon Oonincx,
mgr. Frans Janssen, neomist Theo
Hunnekens, pastoor Harry de Wit en pater
Ger Reintjes.

19 mei 1977

De twee grote wilgenbomen die langs de weg in de kapelanietuin staan vallen door stormgeweld op de Kerkstraat. De
ravage trekt veel bekijks.

19 januari 1978
De Dochters der Liefde, die aan de overkant in de Kerkstraat
al vanaf 1958 bejaarde mensen uit Panningen en omgeving
opnamen en na de bouw van het nieuwe bejaardenhuis “De
Wietel” eigen zusters gingen verzorgen, treden op deze dag
officieel toe tot de “Stichting Bejaardenzorg Lazaristen”.
Daarvoor moeten wel de statuten worden gewijzigd.

PANNINGEN EEN

KRONIEK

15 oktober 1980
Overste Jos Verbong neemt ontslag. Hij wordt pas op 27
februari 1981 opgevolgd door pater Krelis Bootsman.

Het plan wordt bekendgemaakt dat in de loop van dit jaar
het voormalige recreatiegebouw, dat nu enkele jaren in
gebruik was van “De Levensschool Helden”, aan de Dochters
der Liefde zal worden verhuurd en
verbouwd voor bewoning door
oudere en uit de missie terugkerende nog vitale zusters.

14 november 1977

JAAR IN

De gemeente is serieus van plan een stuk van het park achter het Missiehuis te kopen, teneinde de bouw van een
nieuw gemeentehuis te verwezenlijken. Na veel vijven en
zessen gaat dit plan uiteindelijk niet door.

Pater Kees Konings beëindigt zijn werk als
rector van “De Wietel” (sinds januari
1973) en gaat in Egchel de functie van
pastoor vervullen.

Bertus de Leeuw, jarenlang kleermaker van de communiteit,
overlijdt. Hij is de eerste bewoner van het Missiehuis die op
de nieuwe begraafplaats “Heiderust” wordt begraven.
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4 december 1977
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De viering van het 75-jarig bestaansfeest van het Missiehuis
gaat in stilte voorbij.

1 december 1976

Gerrit Frencken, de laatste spruit aan de Groot-Heldense
Lazaristenboom, wordt in de Lambertuskerk te Helden tot
priester gewijd. Als stagiair was hij al enkele jaren in Brazilië
werkzaam. In 1999 heeft hij het ambt verlaten nadat hij
jarenlang als jongste Nederlandse Lazarist provinciale overste is geweest te Fortaleza.

Een vroegere opname van pater Kees
Konings aan het Cavaillé-Coll-Mutinorgel.

28 april 1978

19 augustus 1982
In het ziekenhuis te Venlo overlijdt mijnheer Cornelis (Kees)
Verwoerd, die in Helden geen
onbekende is. Hij heeft tijdens
zijn lange verblijf in het
Missiehuis zich intensief bezig
gehouden met de historie van
Helden en omstreken. Behalve het
boekje “75 Jaar St. Joseph, Vijftig
Jaar Missiehuis”, verzorgde hij in
1974 het leeuwendeel van het
boek dat de gemeente Helden uitgaf b.g.v. “300 Jaar Helden”. Ook
het boekje “Die Bedroefde Moeder”, over het ontstaan van
Kepèl en de Mariaverering aldaar, was van zijn hand.

Pater Kees Verwoerd temidden van zijn
studenten in de vijftigerjaren.

15 november 1982
Het huis aan de Parklaan in Eindhoven dat jarenlang
bestemd was voor het bedrijfsapostolaat en de missieprocuur wordt voorgoed verlaten. Missieprocurator Ger Reintjes
en zijn medewerkers vestigen zich in het Missiehuis.
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Onze Broeders
De vele broeders die in de loop van honderd
jaren het Missiehuis bewoonden hebben een
niet te onderschatten bijdrage geleverd aan
de opleiding van de toekomstige
missionarissen. De omgeving heeft hen
vooral gekend als kok in de keuken (tot de
zusters van Steijl deze taak in 1934 van
hen overnamen), als portier, als schilder, als
koster in de kapel, als drukker in eigen
drukkerij, als stoker van de immense
verwarmingsketels. En vooral de
Broeder
middenstand van Helden
Gerrit
Kempener
had regelmatig met hen
zwoegt in de
te maken als
verwarmingskelder.
‘boodschappenjongens’.

De priesterwijding

Broeder Josef Kerstens die, tot grote verbazing
van de omgeving, het hele missiehuis van
electrisch licht voorzag, toen heel Helden het
nog met petroleumlampen moest doen!
Hier bij zijn instrumentarium.

Broederportier
Hein
Huisman,
altijd
vriendelijk.

Bij het vertrek van
broeder Piet Broeren
naar de Missie van
Brazilië (1949);
v.l.n.r. Harry Meuffels,
Louis Broeren, Albert
van Eyck, Piet Broeren,
Willem Bervoets en
Hein Huisman.

Mgr. Eugène Lebouille
met de wijdelingen
van 1931: Hubert
Willems (Roermond),
Bernard de Munck
(Alkmaar), Frans
Peterse (Tiel) en
Lambert Steenstra
(Sneek).

De wijdelingen
van 1963: v.l.n.r.
Vic Groetelaars
(Horst), Tjeu van
Knippenberg
(Panningen), Dick
Commandeur
(Haarlem), Nico
van Kleef
(Woerden), Jac
Cools (Brunssum),
Harry Krechting
(Westervoort) en

Een jaarlijks hoogtepunt in het
Missiehuis was de priesterwijding.
Tot eind zestigerjaren was dit de
bekroning van acht jaren vorming
en studie. Twee jaren noviciaat,
twee jaren filosofie en drie jaren
theologie had de wijdeling dan
achter de rug. Het laatste
theologiejaar was meer een
voorbereiding op de taak als
toekomstig priester: missionaris,
parochiepriester of priester-leraar.
Meer dan 450 studenten werden in
al die jaren tot priester gewijd!
Verschillenden van hen brachten het
zelfs tot bisschop: mgr. Eugène
Lebouille (China), mgr. Frans
Beckmann (Panama), mgr. Michael
Verhoeks en mgr. Johan. Klooster
(Java), mgr. Frans Janssen
(Ethiopië), mgr. Kees Veerman
(Brazilië), mgr. Hennie Bomers
(Ethiopië en later Haarlem) en
mgr. Leo Dobbelaar (Ethiopië).

Broeder Handrie

Hoogtepunt
van het jaar,
de priesterwijding;
na vele jaren
voorbereiding
worden de
studenten tot
priester
gewijd. Een
opname uit
1954.

Broeder
Willem
Bervoets,
na broeder
Romans
jarenlang
ziekenverzorger
in de
“kapelanie”;
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In de tuin van het Missiehuis laten de broeders zich fotograferen met
enkele “bevrijders”; v.l.n.r. Willem Bervoets, Albert van Eyck, Louis
Broeren, Hein Huisman en Gerrit Kempener.
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19 maart 1984
Het voor de zusters verbouwde voormalige recreatiegebouw
is gereed. Het wordt door de directeur der zusters, pater Jan
Dekkers, ingezegend. De ingang van deze vernieuwde vleugel is voortaan via Schoolstraat 15.

6 juni 1984
Missieprocurator Ger Reintjes wordt voor een periode van
drie jaar ook tot overste benoemd.

16 november 1985
Het vandalisme slaat ook toe in de buurt van het Missiehuis.
Het grote Vincentiusbeeld bij de ingang wordt van zijn sokkel gehaald. Hetzelfde zal nog eens gebeuren op 6 juli 1990.

3 september 1986

Ger Reintjes als missieprocurator.

Op instigatie van de Gemeentelijke Adviesgroep Kultuur
(G.A.K.U.) is het mooie Cavaillé-Coll-Mutinorgel volledig
gerestaureerd met de bedoeling er regelmatig orgelconcerten
op te laten geven. Vanavond heeft het eerste concert plaats.
Vele organisten en koren zullen in de loop van de volgende
jaren gebruik maken van de prachtige akoestiek in de paterskapel.
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Pater Jac van den Heuvel volgt pater Ger Reintjes op
als overste.

30 juli 1987

De heer Justien Janssen
wordt benoemd tot directeur van beide tehuizen.

Het bericht van de plotselinge dood van Theo Hunnekens
komt als een donderslag bij heldere hemel. De verslagenheid is groot, niet alleen in Grashoek maar ook bij zijn confraters in het Missiehuis.

Overste en missieprocurator Ger Reintjes overlijdt plotseling tijdens
een reis naar Königstein
(Dl.) waar hij samen met
Mgr. Fikre Mariam van
Nekemte in Ethiopië een
bezoek
brengt
aan
‘Kirche in Not’ (de
Spekpater). Na het overlijden van de administrator pater Felix Oomen in
1985 en de vroegere provinciale overste pater
Toon Oonincx in 1986 is
dit de derde nog zeer
actieve confrater die in
het Missiehuis een grote
leegte achterlaat.
KRONIEK

18 juli 1987

1987

11 juni 1987

Programma van het
eerste orgelconcert.

Pater Ger Reintjes in de missie van Ethiopië; v.l.n.r. Sjaak van Helden, Ger Reintjes,
Mgr. Frans Janssen, Piet Overheijden en enkele Dochters der Liefde.

21 juli 1988

Pater Theo
Hunnekens

Het Missiehuis wordt weer geconfronteerd met een plotseling overlijden. Herman Teuben, provinciaal econoom, oud
apostolisch administrator van Jimma, laat een grote leegte
achter. De administratie wordt nu toevertrouwd aan de heer
Jos Eurlings.

maart 1989
De kapel wordt verfraaid met twee prachtige kroonluchters,
die geschonken worden door het bestuur van de
Nederlandse provincie als dank voor alles wat het
Missiehuis voor de Nederlandse provincie heeft betekend.

8 mei 1989
De bewoners van het Missiehuis nemen verbijsterd kennis
van de gewelddadige dood van pater Nico van Kleef in
Panama. Ook talloze mensen buiten het Missiehuis, die
hem gekend hebben als goochelaar en later als pater-in-derolstoel, laat het bericht niet onberoerd.

Pater Nico van
Kleef in zijn
rolstoel.
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Huiswaarts

Een opname van de boerderij uit 1903;
zij werd toen nog bewoond door de familie Kóbbes Peulen.
Deelnemers aan de Heldense vierdaagse; Pater
Frans Leentjens neemt in 1997 de eerste prijs in
ontvangst; naast hem Germa Beurskens.

8 oktober 1991

21 juni 1989
Onder begeleiding van een aantal personeelsleden nemen
enkele bewoners per rolstoel deel aan de Heldense
Wandelvierdaagse. Het bevalt zo goed dat dit een aantal
jaren zal worden herhaald.

De boerderij van Emmaus, waarin jarenlang de familie
Versteegen woonde, wordt verkocht. Een jaar daarna zullen
ook de mooie lindebomen van de oprijlaan door een storm
het loodje leggen. Sic transit gloria mundi!

29 oktober 1992
Pater Kees Konings beëindigt de columns die hij wekelijks
in “Midden-Limburg” schrijft. Hij doet dit al zolang hij
pastoor in Egchel is. De stukjes handelen over de manier
waarop de mensen hun geloof in onze moderne tijd kunnen
beleven. Jarenlang zijn deze bijdragen voor veel Heldense
mensen een bron van inspiratie geweest.

Als wij, de sprakeloze blinden,
bij oud verdriet en nieuwe maan
geen troost of uitweg konden vinden,
betraden wij de oprijlaan.
Maar dolgedraaide westenwinden
grepen de hoge kruinen aan
om onze moederbrede linden
hardhandig uit het veld te slaan.
Hun blad bewoog onhoorbaar zacht,
met duizend tongen spraken zij.
Nu laat geen slagboom ons voorbij.
Ons rest een lange dodenwacht,
en keren straks de winden weer,
zij stoten broer en zuster neer.
Jos Versteegen, zoon van Jan,
werd schrijver en maakte dit gedicht
n.a.v. het verdwijnen van de oprijlaan.
(uit de dichtbundel “Voorgoed volmaakt”)

Vierdaagse 1999: de paters Janus van der Heijde,
Sjef van Dongen, Bernard Gales en Dré
Rombouts met hun begeleidsters Wendy van Pol,
Dorathé Verstappen, Ruth Tillemans, Clemence
Dezaire, Mieke Leipoldt, Yvonne Sevens.

20 januari 1990
Zuster Scholastica, die jarenlang hoofd van de verzorging
was, neemt afscheid. Zij wordt opgevolgd door mevrouw
Mieke Leipoldt-Hazenbos die na enkele jaren ‘teamleiderzorg’ wordt .

12 september 1990
Ditmaal is het pater Henk Zuidinga die tot overste van het
Missiehuis wordt benoemd.
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24 juni 1993

februari 1995

Het 90-jarig bestaan wordt ditmaal vooral in interne kring
gevierd. Provinciale Overste Wiel Bellemakers is de hoofdcelebrant bij een plechtige Eucharistieviering. De nog levende oud-oversten Lambert Ramakers, Ad van de Berg, Huub
Steegmans en Jac van den Heuvel celebreren mee.

De firma Jacobs uit Panningen, het vorig jaar nog zo fier vermeld als bouwer van het Kloosterbejaardenoord, gaat failliet. De firma van Zandvoort uit Heerlen neemt de klus over.

april 1995

1994

Pater Jan van Broekhoven is tot op heden de laatste Lazarist
die in het Missiehuis tot overste wordt benoemd.

Pater Jos Burm, jarenlang overste van de Mission
Hollandaise in Parijs, treedt aan als nieuwe overste. Hoewel
hij al 82 jaar oud is durft hij deze uitdaging aan.

25 mei 1995

24 mei 1994
Er wordt een begin gemaakt met de nieuwbouw van het
Kloosterbejaardenoord. Een groot bord aan de Kerkstraat
maakt duidelijk wie de aannemers zijn.

De in Helden en omgeving bekende pater Kees Konings
sterft in het Missiehuis. De zeer drukbezochte begrafenis
heeft plaats in de parochiekerk van Panningen. Pater
Konings vindt zijn laatste rustplaats op het kerkhof van
Egchel.

19 november 1995
Onverwachts komt het bericht dat Lambert Ramakers is
overleden, oud-docent en oud-overste van het Missiehuis
(1962-1964). Buiten het Missiehuis is hij vooral in heel
Limburg bekend geworden als aalmoezenier van sociale
werken voor het bisdom Roermond.

Lambert
Ramakers

1995
De voorgevel van het Missiehuis, hersteld van de schade die
de aardbeving (1992) heeft aangericht, wordt getooid met
twee nieuwe beelden: de H. Jozef en de H. Paulus.

Tekening: pater Henk Passchier

8 juni 1994
Broeder Tinus Wenmekers, de
oudste Lazarist en zuster MarieLouise Koning (100), de oudste
Dochter der Liefde, mogen de
eerste paal slaan van de nieuwbouw die uiteindelijk zal leiden
tot het Kloosterbejaardenoord
“Vincent Depaul”.

Broeder Tinus Wenmekers (91) en zuster
Marie-Louise Koning (100).
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25 september 1996
Officiële opening van het Bejaardenverzorgingstehuis
“Vincent Depaul”. De onthulling van de fontein door de
twee oudste bewoners zuster Louise ( 102 Jaar) en broeder
Wenmekers (93 jaar) wordt muzikaal begeleid door een
draaiorgel, hetgeen de feestvreugde aanzienlijk verhoogt.
Aan alle genodigden wordt het boekje aangeboden dat pater
Gerard van Winsen voor deze gelegenheid heeft geschreven:
“Het Missiehuis te Panningen. Herinnering en Actualiteit”.

1 september 1999
Uitrusten na een vierdaagse (1999) in ‘Folleville’;
Bernard Gales, Zr. Aniceta, Harrie de Baar en
Clemence Dezaire-Eurlings.

1 Januari 1996
Vandaag gaat de fusie in tussen de twee bejaardenhuizen
Ludovica (van de zusters) en Sint Jozef (van de paters) die
nu samengaan als Kloosterbejaardenoord Vincent Depaul.
De personeelsleden van de twee huizen zullen steeds meer
gaan samenwerken.

1996

Bij de opening van het
Bejaardenverzorgingstehuis “Vincent Depaul”.
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De vroegere timmerwerkplaats in de tuin wordt omgebouwd tot tuinhuis en krijgt de naam ’Folleville‘, waar het
op zonnige dagen goed toeven is.

Na een langdurige ziekteperiode neemt de heer Justien
Janssen, directeur van het Kloosterverzorgingshuis Vincent
Depaul, afscheid. Hij wordt opgevolgd door mevrouw
Bertie Derks.

12 april 2001
De Stichting Bejaardenzorg “KBO Sint Jozef en KBO St.
Ludovica” viert haar 25-jarig bestaan. Als men op 19 juli
ook nog het 80-jarig bestaan van de Nederlandse provincie
viert, wordt dit gefêteerd o.a. met een personeelsfeest, hetgeen illustreert hoe momenteel de samenstelling van de
bewoners wordt gezien: paters, zusters én personeel!
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september 2002
De voortuin van het Missiehuis krijgt een complete facelift.
Het werk wordt uitgevoerd door tuincentrum Ves Reynders.

Een nieuwe voortuin.

6 juli 2003
september 2001

De Lazaristen zijn 100 jaar in het Missiehuis te Panningen.

Op de Heldense begraafplaats “Heiderust” wordt een
monument geplaatst voor alle priesters, broeders en zusters
die hier tot op heden hun laatste rustplaats hebben gekregen.

oktober 2001
De grote bibliotheek wordt definitief opgeruimd. Alleen de
literatuur over Vincentius, over de geschiedenis van de congregatie én over de Nederlandse provincie wordt ondergebracht in een zaal waar voorheen de seminaristen (novicen)
hun meditatieruimte hadden. De bibliotheek zelf wordt nu
de nieuwe recreatieruimte voor de confraters, zodat in de
oude recreatiezaal meer ruimte kan worden gemaakt voor
de dagopvang van de alleroudste bewoners van “Vincent
Depaul”.
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Het missiehuis als opleidingshuis
Statistiek over de jaren 1903-1968
Overgenomen uit 'Het Missiehuis te Panningen' (Gerard van Winsen cm)
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Jaar

Priesters

Studenten

Novicen

1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938

9
8
8
8
9
9
9
9
8
7
6
8
6
8
7
7
7
7
8
9
10
11
11
13
14
11
10
12
12
12
13
12
12
12
11
11

13
20
23
26
30
30
24
27
32
31
25
47
50
49
52
52
40
42
34
31
25
18
16
15
16
24
28
27
30
32
39
42
47
40
52
57

14
11
10
26
11
14
15
10
6
6
8
15
8
15
10
13
17
11
6
4
10
11
9
13
16
18
20
20
22
24
33
31
26
38
36
30
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Broeders
8*
8
6
8
8
7
8
7
8
7
9
13
11
9
8
7
6
7
6
5
5
5
7
7
10
9
11
10
9
11
9
9
7
7
6
5

Wijdelingen

Jaar

Priesters

Studenten

Novicen

5
2
1
3
5
9
6
3
3
6
5
11
12
8
7
3
10
12
9
8
4
3
3
3
6
4
7
6
10
6
7
8

1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967

13
13
20
19
21
20
16
31
32
23
19
21
21
24
22
20
19
12
12
7
7
10
12
12
12
11
9
9
7

69
62
68
69
61
53
56
51
54
60
62
57
53
54
49
56
48
51
53
41
36
42
35
32
34
23
21
50
38

26
28
23
23
26
25
27
25
30
23
13
19
28
17
21
15
25
27
27
**

*
**
***
***

***

Broeders
5
6
6
6
7
8
7
8
7
5
5
5
5
7
8
9
8
8
7
6
7
5
6
4
4
3
3
3
3

Wijdelingen
6
16
7
12
13
16
8
14
7
6
11
10
11
8
8
13
7
9
10
9
5
6
14
7
11
3
6
7
****

Hier zijn de broederpostulanten en -novicen bij inbegrepen
Vanaf 1958 werden het noviciaat en de filosofiestudie naar Eefde verplaatst.
In 1966 komen de novicen en de filosofiestudenten naar Panningen terug.
Na 1967 werden nog negen priesters gewijd.
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Bisschoppen en administratoren
Het was de gewoonte dat Congregaties
werkzaam in een missie een bepaald gebied
toegewezen kregen met een speciale
verantwoordelijkheid.
Hieruit volgde dat leden
van de Congregatie
benoemd werden
voor hoge kerkelijke
functies.
Wij laten hier
hun afbeelding
en naam volgen.

Theophile de Backere cm
Geboren te Eede (Zld) in 1882.
Missionaris in Indonesië.
Van 1928 tot 1936
apostolisch prefect
van Surabaya.

Mgr. Jan Herrijgers cm
Geboren te Sprundel in 1901.
Missionaris in China.
Vanaf 1948 apostolisch administrator
van Yungpingfu.
Uit China verbannen in 1953;
naar Taiwan vertrokken in 1954.
Overleden in 1983 te Taiwan.

Mgr. Harry Riemslag cm
Geboren te Dongen
in 1920.
Missionaris in Brazilië.
Apostolisch administrator
van Prelazie van Cametà
van 1970 tot 1980.
Overleden in 1995
te Belèm
.

Mgr. Eugène Lebouille cm
Geboren te Hoensbroek in 1878.
Missionaris in China.
Van 1940 tot 1946
apostolisch vicaris
van Yungpingfu.
Van 1946 tot 1948
residerend bisschop.
In 1948 verbannen door

Wapen van
Mgr. Veerman.

Mgr. Cornelio Veerman cm
Geboren te Volendam in 1908.
Missionaris in Brazilië. Van 1961 tot 1969 bisschop van de Prelazie van Cametà.
Overleden in 1994 te Volendam .

Mgr. Michael Verhoeks cm. Geboren te Velddriel in 1893.
Van 1937 tot 1941 Apostolisch Prefect van Surabaya.
Van 1941 tot 1950 Apostolisch Vicaris.
Overleden in 1952 te Surabaya.
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Links: Mgr. Frans Schraven cm
Geboren te Lottum in 1873.
Missionaris in China.
Apostolisch vicaris
van Chentingfu.
Aldaar door Japanse soldaten
vermoord in 1937.
Rechts: Mgr. Frans Geurts cm
Geboren te Maashees in 1862.
Missionaris in China.
Apostolisch Vicaris
van Yungpingfu.

Mgr. Jan Klooster cm
Geboren op Java in 1911.
Missionaris in Indonesië.
Bisschop van Surabaya
van 1961 tot 1982.
Overleden in 1990

Mgr. Frans Beckmann cm.
Geboren te Enschede in 1883.
Missionaris in Centraal Amerika.
Van 1945 tot 1963 aartsbisschop van Panama.
Overleden in 1963 te Rome.

Mgr. Jan Klooster met de
vormelingen van
de parochie Christus
Koning na het toedienen
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Mgr. Frans Janssen cm
Geboren te Boschkapelle in 1912.
Missionaris in Brazilië.
Van 1959 tot 1972 apostolisch vicaris
van Jimma, Ethiopië.
Overleden in 1987 te Venlo.

De Missies

Mgr. Herman Teuben cm
(achter pater Jac Ermers)
Geboren te Utrecht in 1931
en afkomstig van Groningen.
Missionaris in Ethiopië.
Apostolisch administrator
van Jimma van 1972 tot 1978.
In 1978 verbannen
uit de Kaffa provincie
door de communisten.

Mgr. Henny Bomers cm
Geboren te Groenlo in 1936.
Missionaris in Ethiopië. Van 1977 tot 1983 apostolisch
vicaris van Nekemte (voorheen Jimma). In 1983 benoemd

Het wapen van
Mgr. Dobbelaar

Mgr. Theo van Ruijven cm
Geboren te Rijswijk
in 1938.
Missionaris in Ethiopië.
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Mgr. Leo Dobbelaar cm
Geboren te Boschkapelle in 1942.
Missionaris in Ethiopië.
Sinds 1994 apostolisch vicaris
van Nekemte.

Het zegel van de Congregatie
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Landen buiten Nederland waar confraters werkzaam zijn:
Italië, Oostenrijk, Denemarken, IJsland, Canada, USA, Guatemala, Brazilië, Chili, Seychelles, China, Taiwan,
Indonesië en Ethiopië.
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= Verleden

Landen buiten Nederland waar confraters werkzaam waren:
België, Argentinië, Duitsland, Bolivia, Frankrijk, Peru, Portugal, Equador, Colombia, Spanje, Panamà, Griekenland,
Curaçao, Turkije, Nicaragua, Egypte, Suriname, Algiers, Congo, Madagascar, Filipijnen, Vietnam en Australië.
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Evangelizare
pauperibus
De Armen het Evangelie verkondigen

Vanaf het begin van zijn bestaan is het Missiehuis in
Panningen een centrum geweest van waaruit talrijke missionarissen uittrokken naar alle werelddelen.
De Nederlandse Lazaristen erfden van hun Franse stichters
een sterke missionaire geest die precies paste in de brede en
diepe missiegeest die er in ons land heerste in de tweede
helft van de 19e eeuw en de daarop volgende 20e eeuw.
Al vroeg trokken Nederlandse Lazaristen, - veelal opgeleid
in Frankrijk -, naar China, het Midden-Oosten en ZuidAmerika. Toen de groep in Nederland sterk genoeg geworden was werd de Nederlandse provincie opgericht in 1921.
Aan deze provincie werden gebieden in China (1899) en in
Bolivia (1918) toevertrouwd, vervolgens in Indonesië
(1923) en in het noordoosten van Brazilië (1927).
Daarnaast verleende de Nederlandse provincie met veel roepingen en weinig geld, assistentie aan andere provincies en
landen. Vele Lazaristen waren zo werkzaam in CentraalAmerika, in landen als Panama, Costa Rica, Nicaragua, El
Salvador en Guatemala; maar ook werkten zij in de USA,
Argentinië, Peru, Equador, Colombia en Chili. De Belgische
provincie werd bijgestaan in Kongo.
In de vijftigerjaren van de twintigste eeuw vertrokken confraters naar Taiwan. Later gingen zij op in een nieuwe
Chinese provincie.
In 1956 werd de missie van Ethiopië aangenomen en in
1957 vertrok een groep Nederlandse Lazaristen naar
Curaçao.
In Nederland werd deelgenomen aan allerlei missionaire
activiteiten. Het werk van de missietentoonstellingen, van
de zelatricen, van de missieactie in Susteren. Allerlei publicaties onder meer in het tijdschrift ‘Vincentius à Paulo’ en
later ‘Missiefront’. Deelname aan acties voor de verschillende missiegebieden.
Uit een veelheid aan gegevens laten wij enkele belangrijke
gebieden wat meer oplichten, vooral die gebieden welke
onze traditie nu zelfstandig voortdragen.
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China
De Nederlandse Lazaristen in China.
De eerste Nederlandse Lazarist die uitgezonden werd naar
China was Antoon Smorenburg uit Soest. Hij trad kort na
zijn priesterwijding toe tot de congregatie en werd nog tijdens zijn noviciaat benoemd voor China. Op17 juni 1854
kwam hij in Ningbo aan land. Na de door Engeland en
Frankrijk afgedwongen vrede van 1860 was het voor
Chinese diplomaten hogelijk gewenst dat zij de Franse taal
leerden spreken. Antoon Smorenburg was enkele jaren verbonden aan de keizerlijke school in Peking om hen die
diplomatieke taal te doceren. Na enkele jaren trok hij naar
het Noorden van China om te gaan samenwerken met de
eerste uit België afkomstige paters van Scheut. Rond 1870
keerde hij naar Nederland terug.
Hij werd opgevolgd door een viertal confraters die tijdens
hun middelbare opleiding aan bisschoppelijke colleges van
het bisdom Roermond bezield raakten voor een missionarisleven in China: Frans van Wijnhoven was de eerste. Hij
kwam 15 december 1871 in China aan. Alexander Waelen
en Jozef Allofs volgden in 1878 en 1880. In 1886 vertrok
diaken Frans Geurts, oomzegger van Frans Wijnhoven.
Vanaf 1894 volgden bijna uitsluitend oud-studenten van het
kleinseminarie Wernhoutsburg met als grote uitzondering
een tweede oomzegger van Frans Wijnhoven: Frans
Schraven. Deze arriveerde 30 september
1899
in
Shanghai en zou
daar spoedig horen
dat zijn neef Frans
Geurts
juist
benoemd was tot
bisschop van het
pas
opgerichte
apostolisch vicariaat van Yungpingfu
(Lulong), een stad
gelegen in de provincie Hobei, een
200
km
ten
Noordoosten van
Beijing. Mgr. Geurts
werd 4 februari

Een groepsfoto rondom Mgr. Geurts uit 1910.
Zittend: Docquier (hoofdingenieur van de
mijnen in Tangshan), Mgr. Frans Geurts
(Maashees) en pater Alex Waelen uit Beek.
Staand: de paters Eugène Lebouille
(Hoensbroek), Theodoor Zigenhorn
(Vierlingsbeek), Frans Willemen (Gilze-Rijen),
Willem Scherjon (Venlo), Kees Dekkers
(Rucphen), Kees Klamer (Amsterdam) en
broeder Geerts (Oudenbosch)
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Foto genomen bij gelegenheid van de
priesterwijding van Hsieh Pierre (Étienne),
begin juni 1942 te Yungpingfu.
Zittend v.l.n.r.: Hsü Joseph, Frans Willemen,
Kees Dekkers, Hsieh Pierre (seculier priester
uit Huanghuachiang), mgr. Eugène Lebouille,
Kees Louws (overste), Jules Ortmans en Jan
Tiggelman.
Staand v.l.n.r.: broeder Ladislaus, broeder
Bernulphus (beiden van de congregatie van
O.L. Vrouw van Zeven Smarten, Voorhout),
An Abel, Toon van Woerkom, Ly Grégoire,
Pierre Mewiss, Ch’en Matthias, Nico Dames,
Frans Verhoeven, Nico Roozen, Jan de Bakker,
Jacques Meijs, Toon Graafmans, Sjang
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1900 in de kathedraal van ‘s-Hertogenbosch bisschop
geconsacreerd. Door de hogere oversten van de congregatie
was besloten dat voortaan naast Chinese priesters alleen
Nederlandse missionarissen in zijn bisdom zouden werken.
Het nieuwe bisdom telde 3000 christenen en 4 priesters. In
de loop van de volgende 40 jaren werden 33 priesters (waaronder Pierre Mewiss) en 1 broeder voor zijn bisdom
benoemd. In 1928 kreeg hij in Mgr. Eugène Lebouille een
hulpbisschop. Broeders van O.L. Vrouw van Zeven Smarten,
die o.a. in de Heibloem en Stokershorst werkzaam waren,
namen de zorg op zich voor weesjongens en een technische
school. Zusters uit Frankrijk en België en vooral uit China
gaven leiding aan weeshuizen en dispensaires. Begonnen
met 3000 christenen waren er bij zijn dood in 1940 meer
dan 20.000 christenen.
Het bisdom was toen al enkele jaren bezet door de
Japanners. In maart 1943 werden alle missionarissen geïnterneerd. Toen 15 augustus 1945 de wapenstilstand werd
gesloten konden slechts enkele confraters naar het bisdom
terugkeren. Spoedig volgde de totale verdrijving. Als laatste
verliet 18 november 1953 Jan Herrijgers het bisdom waar
zeven Chinese confraters en zeven Chinese wereldheren
plus een dertig Chinese zusters het apostolisch werk
moesten voortzetten. Jarenlang was er geen contact meer
met hen. In de laatste tien jaren komen steeds meer berichten door dat het bisdom Yungpingfu (nu Tangshan geheten)
groeit en bloeit.

Hoe koud het was!
Visitator Hubert Meuffels (Susteren)
op bezoek in Tangshan (1936).
Rondom hem de China-missionarissen
Ad Verdonk uit Breda, Bertus
Steenstra uit Sneek, Henri Botermans
uit Alphen en Willem Scherjon uit
Venlo.

Van de 85 Nederlandse confraters die naar China werden
uitgezonden werkten er slechts 35 in het bisdom
Yungpingfu. En de anderen?
Er waren twee grote missiegebieden toegewezen aan de
Congregatie: in het Noorden een groot deel van de provincie Hobei waarin o.a. de steden Peking en Tianjin lagen; in
het Zuiden de provincies Jiangxi en Zhejiang.
De provinciale overste van China wees tot de oprichting van
de Nederlandse provincie in 1921 alle in China aankomen-

Pater Willem Scherjon uit Venlo met een
aantal Chinese christenen.
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de confraters hun nieuwe bestemming aan. Voor de meesten
werd dat Noord-China. Behalve degenen die voor
Yungpingfu waren benoemd werden de anderen in de bisdommen Peking, Tianjin, Baoding en Zhending aangesteld.
Uit deze groep confraters werden ook de docenten
benoemd voor de kleinseminaries en vooral het regionale
grootseminarie van Chala bij Peking.
Vanaf 1921 werden alle China-missionarissen benoemd
voor Yungpingfu. Voortdurend werd vanuit andere bisdommen gevraagd om hulp uit Nederland. Pas in 1935 werd het
lange smeken van Mgr. Frans Schraven, die in 1921 tot bisschop was benoemd van Chentingfu (Zhending), verhoord
door de komst van Gerard Wouters en Hubert Schloosz. Op
9 oktober 1937 werden Mgr. Schraven, broeder Antoon
Geerts en Gerard Wouters samen met 5 andere confraters en
een orgelbouwer, die toevallig aanwezig was, door Japanse
soldaten vermoord.

moesten verlaten begon Gérard Beunen begin 1952 als eerste Nederlander een nieuw missionarisleven op het Chinese
eiland Taiwan. Na hem zouden acht oud-China missionarissen volgen. Daarna werden nog negen jonge priesters
voor dit eiland benoemd. Nu werken er nog twee Nederlandse confraters.
In totaal hebben 94 Nederlandse confraters hun zorgen en
vreugden gedeeld met hun Chinese christenen. We weten
maar nauwelijks in welke moeilijke en soms hopeloze
omstandigheden zij daar gewerkt hebben. Velen moesten
met pijn in hun hart dat land verlaten om hun oude dag ver
van hun geliefde mensen door te brengen. De berichten die
we nu uit het hun zo dierbare China horen overtuigen er
ons van dat zij goede zaaiers waren. De oogst mochten ze
helaas niet meer zien.
Gezellig onderonsje
met pater Bertus Steenstra uit Sneek.

In 1946 werden 7 jonge confraters benoemd voor het bisdom Tientsin. Het lag in de bedoeling dat de Nederlandse
provincie in de nabije toekomst ook de zorg voor dat bisdom zou toegewezen krijgen. De communistische ‘bevrijding’ maakte een einde aan al die plannen. Bijna alle confraters werden in de loop van 1951 het land uit gezet.
Jacques Huysmans en Harrie Hermans zouden van 1951 –
1954 samen met andere missionarissen in de gevangenis
moeten doorbrengen. Toen zij vertrokken zaten nog zeer
vele Chinese gelovigen, zusters, priesters en bisschoppen
jaren in gevangenissen of werkkampen.
Vanaf 1903 werkten elf confraters in de provincie Jiangxi.
In 1947 werden de laatste missionarissen voor China benoemd en zij vertrokken naar het bisdom Nanchang in
Jiangxi. Zij kwamen er in januari 1948 aan.
1 September werd Jos Theunissen (geboren 6 mei 1887 in
Venlo, zijn moeder was afkomstig uit Panningen) in Yingtan
vermoord. Het waarom blijft een open vraag.
In de loop van 1952 werden alle buitenlandse missionarissen het land uitgezet.
In de provincie Zhejiang werkten drie confraters waaronder
Henri Claessen. Jarenlang was hij de econoom van het bisdom Hangzhou en heeft daar na de communistische
machtsovername volgens het getuigenis van zijn bisschop
heel moeilijke jaren gehad. Ook hier viel in 1952 het doek
voor de buitenlandse missionarissen.
Toen de laatste missionarissen het vasteland van China
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Taiwan
Het jaar 2001 is voor de Taiwanese missie een gouden jubileumjaar. In de loop van 1951 kwam onze Chinese confrater Joachim Ts'i (1907) als eerste Lazarist naar Taiwan in het
gezelschap van enkele Priesters van de Missions Etrangères.
Enige tijd later volgde de tweede Lazarist: onze landgenoot

plaats en op 18 februari werd een pontificale hoogmis opgedragen in Taipei.
De viering van dit gouden jubileum was de reden dat Vic
Groetelaars, onze provinciale overste, en Wiel Bellemakers,
lid van het provinciale bestuur, naar Taiwan gingen. Beiden
waren daar als provinciale oversten al enkele malen op
bezoek geweest en waren dus goed in staat om de ontwikkelingen te zien die de laatste jaren heel duidelijk hadden
plaatsgevonden.
Opvallend was hoe veel en hoe anders er gebouwd wordt op
het eiland; waren er vroeger nauwelijks gebouwen met meer
dan twee verdiepingen nu is de hoogbouw enorm toegenomen, én vanwege de enorme bevolkingsexplosie (in 1953
8,5 miljoen inwoners, nu meer dan 20 miljoen) én vanwege de hoge grondprijzen. De grauwe grijze kleuren van de
oude bouw wordt meer en meer vervangen door kleurrijke,
met rode baksteen of marmer voorziene 20 verdiepingen

Pater Cor Willems uit Sprundel met zijn
poliokinderen vóór het revalidatiecentrum
te Chiao-Hsi (1980).

Pater Jan van Aert
met de gebroeders
Toon en Jan
Herrijgers.

V.l.n.r. de paters Jan van Aert uit
Huybergen, Jan Herrijgers uit Sprundel,
visitator Vic Groetelaars uit Horst, Harrie
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Gerard Beunen. In de jaren die volgden kwamen er vele
andere priesters en ook steeds meer confraters naar Taiwan,
afkomstig uit China, USA en Nederland. In 1961 waren er
29 confraters op Taiwan en bij de oprichting
van de provincie Taiwan waren er 31, waaronder 7 Nederlanders. Op het ogenblik telt
de Chinese Provincie 44 priesters en een
broeder; ze zijn afkomstig uit China, Taiwan,
USA, Filippijnen, Indonesië, Ierland, India,
Polen, Hongarije en Nederland (3). Deze
internationalisering van de provincie, die na
1992 begon, houdt verband met de stille
hoop dat de Congregatie in de toekomst weer
diensten kan verlenen aan de Kerk van China.
Het 50-jarig jubileum werd gevierd vanaf 1
februari. In de eerste twee weken vonden er in
de verschillende plaatsen vespervieringen
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Pater Gerard Beunen met enkele Taiwanese
kinderen (juli 1992).

hoge kantoor- en woontorens. De stad Taipei is een schone
stad, waar iedere dag wordt geveegd en waar de vuilophaaldienst elke avond met een melodie van Mozart door de straten rijdt. Het achteloos deponeren van vuil wordt streng
beboet.
Overal zijn sportvoorzieningen en wandelparken aangelegd.
Dat Taiwan sinds 1950 economisch
enorm gegroeid is kan men ook zien
aan de vele tempels die de laatste
jaren gebouwd worden of uitgebreid, vaak met enorme giften. De
Taiwanees is vroom en temidden
van een krioelende menigte wordt
geofferd en gebeden; naast het branden van veel wierook, brengt men
offers in natura: vruchten, rijstkoekjes.

Op bezoek in Toucheng en
Chiao Hsi
Aan de Noordoostkust hadden onze
confraters in het verleden meerdere
parochies. Vooral Wim de Kort, Jan
van Wezel en Cor Willems hebben
hier jarenlang gewerkt. In Chiao Hsi
heeft Cor Willems dertig jaar zijn
zorgen besteed aan kinderen die
door kinderverlamming getroffen
waren. Behalve pastoor in de parochies aan de Noordoostkust is Cor
ook directeur van de Dochters der
Liefde in Taiwan.

Heerlen) omstreeks 1972 heeft opgericht. Zuster Petronelly
heeft er nog steeds de leiding en verdeelde, ondanks haar
hoge leeftijd, haar zorg en aandacht tussen het huis en
Gerard Beunen, die al jarenlang bedlegerig was. Hij overleed
in januari 2002.Van alle kanten komen er giften naar het
tehuis, vaak ook in de vorm van etenswaar. Jarenlang heeft
men geen rijst meer hoeven te kopen en sinds enige jaren
zorgt een organisatie dat de voorraad luiers telkens weer
wordt aangevuld.
De Taiwanese samenleving blijkt dit werk bijzonder te
waarderen. Gerard Beunen werd daarvoor door de
Katholieke Universiteit van Taipei geëerd met een doctoraat
honoris causa; en samen met zuster Petronelly werd hij
enkele jaren geleden geridderd door onze koningin.

Wuhan
De derde Nederlander die lid is van de Chinese provincie is
Henk de Cuyper. Hij geeft op meerdere plaatsen in de Stad
Wuhan (China) Engelse les aan studenten die al jaren die
taal geleerd hebben, maar nog onvoldoende spreekvaardigheid hebben. Aan enkele studenten van het seminarie geeft
hij Franse les.

Tien Mu
Hier is Jan van Aert al 15 jaar
pastoor in de kerk, die door Mgr. Jan
Herrijgens werd gebouwd. Behalve
een Chinese parochie is het ook een
internationale parochie, met wekelijks vieringen in het Engels en eens
per maand in het Frans. De kerk
wordt goed bezocht.

St. Anne's Home
Jan van Aert is directeur van dit
tehuis voor zwaar geestelijk en lichamelijk gehandicapte kinderen, dat
Gerard Beunen samen met zuster
Petronelly (van de zusters van
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Chinees gedachtenisprentje
van pater Lambert Steenstra.
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Brazilië

Mijnheer Hubert Meuffels tijdens een visitatiereis
te Fortaleza (1934). Zittend: pater Pierre
Zinguerlé, overste Willem Vaessen (Hoensbroek),
visitator Hubert Meuffels (Susteren) en Jan
Vaessen. (Hoensbroek). Staand: Broeder Piet
Broeren (Rozendaal), de paters Jac van Rijn
(Haarlem), Jan Rijntjes (Nijmegen), Thom
Veerman (Volendam), Jaap Zwarthoed (Volendam)

Volgens oude gegevens moet Arnold Verschueren de eerste
Nederlandse Lazarist zijn die in 1858 vanuit Parijs in
Brazilië werkzaam was. Na hem volgden enkele anderen o.a.
de zeer bekende Willem Vaessen die in 1898 rechtstreeks
vanuit Frankrijk tot leraar werd benoemd aan het seminarie
van Fortaleza. Willem was de eerste Nederlandse Lazarist in
Noord Brazilië. Een jaar later trok hij als volksmissionaris
door de staat Bahia. Het was via hem dat de aartsbisschop
van Fortaleza een beroep deed op de pas zelfstandig geworden Nederlandse provincie van de Lazaristen en een jaar
later vertrokken vanuit Panningen de eerste confraters naar
Brazilië: Louis Gussenhoven en Jan Aben, die helaas een jaar
later reeds overleed aan gele koorts. Vanuit Zuid-Brazilië
kwam Jan Vaessen de kleine groep versterken. In 1926 kwamen enkele collega's uit Bolivia en Nederland. Langzaam
kwam het werk op gang.
Willem Vaessen had veel contacten met bisschoppen en als
die vroegen om een priester was Willem, achteraf gezien, te
snel bereid om hulp te bieden. Het gevolg daarvan was dat
het werkterrein van de Nederlandse lazaristen erg groot is.
Zó groot, dat de afstanden een belemmering werden om het

Pater Willem Vaessen uit Hoensbroek
die de missie van Brazilië een ‘gezicht’
gaf. Hier in zijn nadagen te Fortaleza.

werk optimaal te kunnen uitvoeren. Steeds kwamen er nieuwe parochies bij, verspreid over heel Noord Brazilië: Belem
(1930), Sao Luis (1932), Cameta (1936). Later volgden
Mocajuba, Baiao, Tucurui. Tot 1940 trokken er steeds jonge
Nederlanders naar Brazilië; het kleine groepje was uitgegroeid tot 24.
Na de oorlog kwamen er in betrekkelijk korte tijd veel nieuwe krachten bij; drie, vier of vijf tegelijk. Overal werden ze

Pater Vic Groetelaars bezoekt als
Visitator enkele Heldense
Missionarissen.
Pater Pierre Hermans die zijn
fanfare “Helje!..” laat spelen ter
ere van Gerrit Frencken.
Gerrit Frencken, Provinciale
Overste van de Braziliaanse
Provincie, bezoekt hier met
visitator Vic Groetelaars een

ingeschakeld als leraar op
allerlei seminaries van de bisdommen. Veel priesters in verschillende bisdommen zijn
door de Lazaristen opgeleid
en met waardering wordt over
hen gesproken. De bekendste
onder hen was ongetwijfeld
Dom Helder Camara. Een
bezoeker schrijft: "Zeer grote
indruk maakte op mij te zien
hoeveel Nederlandse missio-
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narissen betekend hebben en nog betekenen in de kerk van
Noordoost-Brazilië, waar er op het hoogtepunt bijna 90
werkzaam waren".
Toen omstreeks 1959 de opdracht werd gegeven om zelf
meer te doen aan rekrutering van
Braziliaanse confraters, omdat het
aantal roepingen in Nederland
drastisch afnam, begon men een
apostolische school in een arme,
dus volkrijke, buurt van Fortaleza.
De toekomst zag er goed uit: er
waren al 14 grootseminaristen en
op de apostolische school was een
kleine maar pittige groep.
Binnenkort zou de nieuwe provincie - toen nog gevormd door
Nederlanders - een echte Braziliaanse provincie zijn. Maar wat
in Nederland gebeurde, gebeurde
ook in Brazilië: onder priesters en
seminaristen groeide een crisis.
Op missietocht: de paters Jan Hermans
(Helden), Gerard Terhorst (Gendringen)
en Krelis Bootsman (Volendam).

Van de 14 seminaristen werden er maar twee gewijd. Van de
55 jongens die in 1964 op de apostolische school zaten werden er maar twee priester; ze sloten zich beiden aan bij de
geestelijkheid van het diocees.
Het aantal priesters nam sterk af door overlijden, terugkeer
naar Nederland of doordat men zijn geluk zocht in een
andere levensvorm. Van de vele missionarissen die eens uittrokken naar Noord Brazilië zijn er nu nog maar 12 over: in
Fortaleza: Piet Haazevoet, Linus Roelofs, Toon Scharenborg,
Piet van Erk, Herman Mestrom en Adriaan Kriek; in
Quixeramobim Sjef van Esch; in Recife Jan Pubben; in
Sertania Chrétien Jacobs; in Belém Jan van Ginneken en
Wim v. Lin; in Cameta; Gerard Paridaen.
Sinds 1967 is Fortaleza een zelfstandige provincie en telt op
het ogenblik 38 leden, verder zijn er: 1 novice, 6 studenten
in de propedeuse, 10 filosofiestudenten en 8 theologiestudenten. Het aantal Braziliaanse confraters is groter dan het
aantal Nederlanders.
Pater Louis Absil toen hij nog leraar was
aan het kleinseminarie.

Pater Jan Pubben uit Helden
b.g.v. het 65-jarig priesterfeest
van Dom Helder Camara.
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Indonesië

Mijnheer Hubert Meuffels op visitatie te
Soerabaja, 1935.
Zittend v.l.n.r. de paters J. Litjens (Den Bosch),
W. Maassen (Huissen), visitator H. Meuffels
(Susteren), Apostolisch Vicaris Th. de Backere
(Eede), overste Th. Smet (Clinge), J. Haest
(Rijsbergen), C. van Hal (Steenbergen).
Staand v.l.n.r. C. Schoenmakers (Oosterhout),
A. Weda (Alkmaar), H. Wolters (Montfort),
M. Dijkstra (Amsterdam), H. van Megen
(Leunen), G. van Bakel (Heemstede), H. Willems
(Roermond), Fr. Peterse (Tiel), J. Schilder
(Volendam), W. van den Brand (Zeeland NB),
A. IJlst (Dordrecht), J. Zoetmulder (Schiedam),

De eerste Lazarist die Indonesië bezocht was de latere heilige Jean Gabriel Perboyre; op doorreis naar China in 1835
verbleef hij enkele weken in Soerabaja. In die tijd was de
zielzorg in het toenmalige Oost-Indië toevertrouwd aan
Nederlandse seculiere priesters; hun aantal was echter zeer
gering. In 1859 kwamen de Jezuïeten te hulp en hen werd
op het einde van die eeuw het bestuur van de missie toevertrouwd. Rond dezelfde tijd en vooral in het begin van de
twintigste eeuw begonnen andere orden en congregaties aan
het missiewerk deel te nemen. Onze confraters Henri
Romans en Hubert Meuffels boden aan Mgr. Luypen s.j. (de
apostolisch vicaris van Jakarta, toen nog Batavia) de hulp
van de Nederlandse Lazaristen aan. In 1923 scheepten vier
confraters zich in Genua in met bestemming Soerabaja:
Theophiel de Backere (Eede), Emile Sarneel (Kloosterzande), Jan Wolters (Montfort) en Theodoor Heuvelmans
(Panningen). Cornelis Klamer, die reeds 15 jaar werkzaam
was in China, zou zich in Singapore bij hen voegen. Het
voorlopig werkterrein van de Lazaristen omvatte de residenties van Soerabaja, Kediri en Rembang. Volgens de annalen
van de Congregatie in 1923, woonden er in dat gebied zes
miljoen mensen, waaronder ongeveer 60.000 Chinezen en
15.000 Europeanen; er waren 4.600 katholieken, waarvan
40 inheemsen en "vreemde oosterlingen’. Men bouwde

Pater Ben Slutter uit
Varsselder met een
communicantje.

scholen en schooltjes en het aantal katholieken nam snel
toe. In 1928 werd de Apostolische Prefectuur Soerabaja aan
de Lazaristen toevertrouwd en werd Th. De Backere de eerste apostolische prefect. Drie jaar later kwamen de eerste
Dochters der Liefde de Lazaristen helpen: zuster Andrea van
de Laak, zuster Amelia Kerckhofs en zuster Henriette
Auerbach waren de eersten, vele anderen volgden. Bij het
afscheid van Mgr. Theophiel de Backere in 1937 (hij werd
als apostolisch prefect opgevolgd door Mgr. Michael
Verhoeks) publiceerde het missietijdschrift 'St. Vincentius a
Paulo' de volgende gegevens: "Er werken nu 30 priesters, 25
De school te Blitar.
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Ethiopië

Mgr. Jan Klooster (Djatiroto Ind.) bezoekt
een school.
V.l.n.r. de paters Karel Prent (Dordrecht),
Michel van Driel (Blerick), Mgr. Klooster en
Sjef Verbong (Tegelen).
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broeders, 139 zusters in de prefectuur; er zijn 6 seminaristen; het aantal katholieken bedraagt 17.000; er zijn 105
katholieke scholen, drie ziekenhuizen, twee poliklinieken,
een katholieke Europese en Javaanse pers".
In 1941 werd de prefectuur verheven tot vicariaat en Mgr.
Verhoeks werd tot bisschop gewijd. Er volgden moeilijke
jaren: onder de Japanse bezetting werd de bewegingsvrijheid
van de Nederlandse missionarissen steeds meer ingeperkt
en in 1943 werden ze geïnterneerd. Drie Indonesische
pastoors wisten met de hulp van enkele fraters en met de
grote inzet van leken in de volgende twee jaren de zielzorg
op gang te houden.
Na de oorlog ontstond er een geheel nieuwe situatie. Op 17
augustus 1945 werd de Republiek lndonesia uitgeroepen.
Enerzijds moesten de Lazaristen hun apostolisch werk hervatten en herbouwen wat verloren was gegaan, anderzijds
moesten ze zoeken naar een nieuwe vorm van kerk-zijn: een
autochtone Indonesische kerk, geïntegreerd in de onafhankelijke staat Indonesië. Op aanraden van de eerste
Indonesische Lazarist, Ignatius Dwidjosoesastro, begon
men in 1948 met het kleinseminarie van Soerabaja en in
1953 met de opleiding van grootseminaristen, waarmee een
belangrijke stap gezet werd
naar de vorming van een
eigen clerus. In 1958 werd
de Indonesische Provincie
van de Lazaristen opgericht
en in 1961 werd het
Vicariaat Soerabaja verheven
tot bisdom, onder leiding
van Mg. Jan Klooster die
sinds 1953 Apostolisch Vicaris was geweest. Het oude
missiepatroon vervaagde
om plaats te maken voor
een volwaardig bisdom met
een levendige activiteit in
alle sectoren van pastoraal,
opvoeding, gezondheidszorg, sociaal-economisch
ontwikkelingswerk en massamedia. Het aantal katholieken was gestegen tot over de 90.000 en men telde in het
bisdom 138 katholieke scholen met bijna 54.000 leerlingen.
Op het ogenblik telt de Indonesische Provincie 80
Lazaristen, bijna allen van Indonesische afkomst. Van de
vele Nederlandse confraters die er werkzaam waren, zijn er
nog twee in Indonesië: Sjef van Mensvoort en Paul Janssen.

In de vroege 19e eeuw waren de Lazaristen al werkzaam in
Eritrea en het noordelijke deel van Ethiopië. Een van de
grote missionarissen was Justinus de Jacobis, afkomstig uit
Italië. Hij vormde een katholieke gemeenschap in dit land
dat reeds een zeer lange en rijke christelijke geschiedenis
had en waarvan ongeveer de helft van de bevolking bestond
uit moslims.
Cornelis de Wit, afkomstig uit Monnikendam, was 21 jaar
werkzaam in dit gebied, met name in Alitiena, waar de mensen hem nog steeds beschouwen als hun ‘Vader”. Hij overleed in 1932 te Alitiena, door uitputting, 48 jaar oud. Piet

Kamerbeek, geboortig uit Venlo, was een andere
Nederlander die in Ethiopië van 1903 tot 1908 werkzaam
was. Hij was daarna lange jaren werkzaam in Parijs, o.a. in
de zielzorg voor de ‘Abessijnse’ kolonie. Hij ontving van Ras
Tafari de onderscheiding ‘De Gouden Ster’.
In de vijftigerjaren van de 20e eeuw zochten de Nederlandse
Lazaristen een nieuw werkterrein. De Chinamissie was door
het communistische regime niet meer toegankelijk en in
Indonesië waren vanwege de politieke spanningen
Nederlandse missionarissen niet langer gewenst.

De Ethiopische missionarissen bijeen tijdens een
vergadering te Addis Abeba (eind jaren zestig).
1e rij v.l.n.r. François Brillet (Fr), Antoon Ooms (Nieuw
Vossemeer), Piet Janssen (Helden), Jan de Potter
(Terhole), broeder Willem Bervoets (Dordrecht), Jac van
Helden (Dieteren), Ger Reintjes (Broekhuizen), Jan
Ermers (Beers), Jaap Zwarthoed (Volendam), Fons van
Bavel (Halsteren), Dick Commandeur (Haarlem).
2e rij v.l.n.r. Jeu van Enckevort (Sevenum), Gerard (Flip)
Essing (Kerkdriel), Fikre Mariam (E), Herman Teuben
(Utrecht) en Piet (Peer) Overheijden (Steenbergen)
3e rij v.l.n.r. Harry Jaspers (Uden), Jac Ermers (Beers),
Theo van Ruyven (Rijswijk), Bart Lub (Leiden), Wiel Bos
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Mgr. Frans Janssen uit Boschkapelle
tezamen met een Ethiopische bisschop.

Broeder Willem Bervoets te paard.
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In 1954 was Leo Laureijssen al naar Ethiopië vertrokken
waar hij zich aansloot bij de Franse Lazaristen. Hij werd
leraar op het seminarie. In 1956 kwam Wim IJlst naar
Ethiopië en in 1957 werd de nieuwe missie aangenomen.
De ‘Lazarist Mission’ en de ‘Lazarist School’ werden van de
Franse confraters overgenomen en het Vicariaat Jimma
werd aan de Lazaristen toevertrouwd. De eerste bisschop
werd Mgr. Frans Janssen uit Boschkapelle.
Het was op alle gebied een moeilijke missie. Men kreeg
alleen maar een werkvergunning als leraar en de missie werd
geduld. Onder zeer primitieve omstandigheden werden in
het binnenland katholieken, die tijdens de
Italiaanse bezetting verspreid waren, opgespoord.
Een groot probleem vormde de talen die men
veelal door ‘luisteren’ moest leren, waarbij het
dan bovendien nog zeer dienstig was Frans,
Engels en Italiaans te kennen.
De missie van Ethiopië was op het Missiehuis
zeer populair: ongekend, nieuw, romantisch, primitief, alles bij alles zeer aantrekkelijk voor een
groep jonge mensen die zich heel edelmoedig in
wilden zetten voor de armen.
De missie was des te moeilijker omdat er reeds
een christelijke orthodoxe kerk aanwezig was.
Een kerk die zich verweerde tegen de ‘indringers’.
Bovendien had je een keizer die de eenheid van het land
beter gediend zag door één kerk, maar die tegelijkertijd
inzag dat de missie ontwikkeling met zich meebracht op het
gebied van scholen, klinieken en allerlei projecten op landbouwgebied.
Onze missie had het zeer moeilijk. Er was geen geld en geen
infrastructuur.
Toch wist deze jonge groep goed werk te verrichten en ontstonden bloeiende missies in de Dembidollo streek en in de Kaffa provincie.
In 1972 vroeg Mgr. Frans Janssen vanwege
gezondheidsredenen ontslag als Apostolisch
Vicaris. Hij werd opgevolgd door Herman
Teuben die benoemd werd tot Apostolisch
Administrator. Hij was het die de groep
meer structuur gaf en beleidslijnen uitzette
tijdens de communistische revolutie.
In 1978 volgde een grote ramp. Alle buitenlandse missionarissen werden uit de Kaffa
provincie gezet door de communistische
gouverneur. De missies werden onteigend
en kapot gemaakt. Ger Reintjes’ landbouwproject aan de Godjeb rivier ging geheel verloren. Men was alles kwijt en werd verban-

nen naar Addis Abeba. De rest van de missie werkte zo goed
en zo kwaad als het ging door.
In 1978 werd een opvolger benoemd voor Herman Teuben.
Henny Bomers werd de nieuwe Apostolisch Vicaris van
Jimma en verplaatste zijn zetel naar Nekemte. Onder de
elkaar opvolgende revoluties en regimes werkte de missie
door zonder de moed op te geven.
Van het begin af trachtten de Lazaristen een eigen opleiding
op te zetten voor inheemse krachten. Het was een moeizaam proces. Wonderlijk genoeg begint het seminarie
vruchten af te werpen onder de communistische regering,
zodat de toekomst, ook met het afnemen van het getal
Nederlanders, verzekerd lijkt.

Piet Janssen tijdens een doopplechtigheid
aan een rivier bij Ado in 1977.
Rechts staat toenmalig provinciaal overste
Toon Oonincx.

Het boerenleger van de marxistisch-leninistische
staat Ethiopië vergezelt in 1977 de processie
tijdens het patroonsfeest van de H. Michael in
Ado. Links zien we Toon Oonincx, in het midden
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Een Ethiopische Vice-provincie van de Lazaristen werd in
1968 opgericht.
In 1983 werd Mgr. Henny Bomers benoemd tot bisschop
van Haarlem. Hij werd opgevolgd door Mgr. Fikre Mariam,
een landseigen bisschop, die echter in 1995 overleed en
opgevolgd werd door Mgr. Leo Dobbelaar. De tegenwoordige aartsbisschop van Addis Abeba is Mgr. Berhane Yesus
Demerew Souraphiel, een confrater die zijn opleiding op
ons seminarie ontving.

Theo Hunnekens in gesprek met een van de
mensen uit Ado.
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Het missiehuis
als verzorgingshuis
Toen de Lazaristen uit Frankrijk naar Panningen kwamen
werd het Missiehuis het grootseminarie voor noviciaat, filosofie en theologie. Er was in die dagen een sterke missionaire geest en het aantal toetredingen was groot. Toen de
Nederlandse groep, na de eerste wereldoorlog zelfstandig
verder ging, werd de aanloop nog groter.
Het hoogtepunt werd bereikt in de dertigerjaren van de vorige eeuw.
In de vijftiger- en zestigerjaren van de 20e eeuw liep het aantal roepingen gestadig terug om in de zeventiger jaren
geheel op te houden. Met een schok realiseerde men zich
dat in de nabije toekomst er allerlei problemen zouden ontstaan in de bezetting van de diverse huizen en werken, maar
ook dat het grote aantal roepingen van vroeger, waarvan er
velen nog in de missie waren, straks op hun ‘oude dag’ een
woonplaats en eventuele verzorging zouden moeten hebben.
Men besloot daarom het Missiehuis, vanwege mankracht en
een gebrek aan geldmiddelen, langzaam om te bouwen tot
bejaardenhuis.
Een grote rol speelde hierbij de heren Leo Dietvorst en
Huub Steegmans, geholpen door broeder Willem Bervoets
en Eddy de Wever.

Vele confraters die in Ethiopië werkten zijn jong gestorven.
De eerste was Jac van Helden, 45 jaar oud, die de missie van
Ado stichtte, een missie die later door Piet Janssen uit
Helden-Dorp zou worden uitgebouwd. Anderen waren Fons
van Bavel, Piet Overheijden, Ger Reintjes en Herman
Teuben en niet te vergeten de uit Grashoek afkomstige Theo
Hunnekens, die in 1987 plotseling in Alacu overleed, 43
jaar oud.
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Omdat het probleem van de vergrijzing van religieuzen zich
overal voordeed en de verzorging van bejaarden ook bij de
regering grote aandacht kreeg, ontstond een gunstige wetgeving in de vorm van de “Wet op de Bejaardenoorden” met
een bijzondere functie. Onder deze wet vonden de Kloosterbejaardenoorden hun plaats.
In 1976 werd de Stichting Bejaardenzorg Lazaristen opgericht die het Kloosterverzorgingshuis St.Jozef exploiteerde.
Enkele jaren later sloten de Dochters der Liefde zich bij de
Stichting aan en exploiteerde de Stichting tevens Huize
Ludovica.
In de negentiger jaren werd besloten tot renovatie van het
Missiehuis en een nieuwbouw met dertig kamers. De beide
tehuizen fuseerden tot het nieuwe kloosterbejaardenhuis:
Vincent Depaul met 45 plaatsen.
Na afschaffing van de wet “Bejaardenhuizen met een bijzondere functie” werden alle Kloosterbejaardenhuizen
omgedoopt in verzorgingshuizen en kregen daardoor de
toestemming allen op te nemen die verzorging nodig hadden.
In de loop van de jaren voltrok zich een hele ontwikkeling.
De verzorging en de leiding werden steeds professioneler.
De religieuze sfeer en de aandacht voor iedere bewoner
bleef echter hetzelfde. Ondertussen hebben verschillende
priesters van het bisdom en leken met een bijzondere binding met de beide congregaties, naast zusters en paters, een
veilige woning gevonden in het kloosterverzorgingshuis.
Tevens is de Stichting een werkgever met rond de vijftig
meest parttime medewerkers.
Het Stichtingsbestuur werd vanaf het begin gevormd door
leden van de congregaties en leken. Het huidige bestuur
bestaat uit de volgende leden:
Mevrouw A.M.A. Nollé-Pinxt, vice-voorzitter, de Zusters
Remigia Kenis en Wilhelma van der Pas. De heren Herman
Bongarts en Piet Silvrants, secretaris- penningmeester en de
Lazaristen Jan van Broekhoven en Vic Groetelaars, voorzitter.
Van het bestuur van het eerste begin mag ik vermelden:
Mevrouw Engels-Aquarius en de heer Michel van Zuijlen,
die jarenlang secretaris-penningmeester was en grote verdienste heeft tijdens de opbouw van ons tehuis.
De leiding van Vincent Depaul ligt in handen van mevrouw
Bertie Derks, directeur, mevrouw Mieke Leipoldt, teamleidster verzorging, Lian Franken, teamleidster van de keuken,
Lilian Meerts, teamleidster van de huishoudelijke dienst.
Terwijl de administratie gevoerd wordt door mevrouw
Maike Vullers. Mevrouw Wilna Delmée vervult administratieve en receptiewerkzaamheden.
Een belangrijke afdeling is de laatste tijd de dagopvang,
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waar met groot geduld en creativiteit bewoners worden bijgestaan, die zeer verzorgingsbehoeftig zijn geworden.
De Heer Gerard Driessen heeft ons de laatste jaren met raad
en daad bijgestaan om onze weg te vinden in het woud van
regelingen en voorschriften.
Gedurende de meer dan vijf en twintig jaar van het bestaan
van onze kloosterbejaardenoorden en ons kloosterverzorgingshuis zijn deze gebleken een grote zegen te zijn voor de
bewoners en tevens voor allen die er een plezierig en menselijk werkterrein hebben gevonden.
Een grote groep vrijwilligers leveren zeer gewaardeerd werk
op allerlei terrein.

Het missiehuis als
provincialaat en missieprocuur
Het Missiehuis herbergt het Provincialaat en de Missieprocuur van de Lazaristen.
De Congregatie is ingedeeld in provincies. Sinds 1921 is
Nederland een onafhankelijke provincie. De noodzakelijke
kantoren van de provincie zijn in het Missiehuis ondergebracht. Tevens biedt het huis de gelegenheid om gasten van
binnen- en buitenland te ontvangen.
Provinciaal overste is momenteel Vic. Groetelaars cm, provinciaal econoom Leo Mouës. Administrator is de heer Jos
Eurlings en administratief medewerkster mevrouw Dorrie
Janssen-Driessen. Het meeste te verrichten werk betreft de
missionarissen en de missiegebieden. Mevrouw Clémence
Dezaire-Eurlings en Mevrouw Ans Ebisch-Joosten verrichten
werkzaamheden voor het secretariaat en de receptie.

Vic Groetelaars cm
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Brazilië in Nederland.

De dagelijkse heilige Mis is voor de
bewoners heel belangrijk.

Rolstoeltaxivervoer
naar het
ziekenhuis.

Tinus Reinders
achter zijn leesmachine.
Eddy de Wever,
onderhoudsman

De huiskamer/dagopvang.
Een speciale plaats in de verzorging is de “huiskamer”.

Velen moeten rolstoelen gebruiken.
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De feestelijjke verjaardag van Zr. Hedwig.

Keuken:
Gerdie en Fieke

Huishouding: Lilian en Liesbeth

teamleidster Mieke en directeur Bertie Derks.
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Personeelskamer

Vrijwilligerswerk
blijft zeer belangrijk.
Zr. Marie Josefien
aan de receptie.

Dorrie

Jos Eurlings, administrator

Clemence en Ans
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