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Colofon

Stichting Dekenaal Weerter Missie Thuisfront

Postbus 10137, 6000 GC Weert, Telefoon (0495) 45 12 24

E secretariaat@missiethuisfront.org, I www.missiethuisfront.org

Postbank 10.52.247, Rabobank 15.69.78.601

Veel mensen dragen Stichting Dekenaal 

Weerter Missie Thuisfront een warm hart toe.

Instellingen, ondernemingen, maar ook veel 

particulieren. Ieder helpt op z’n eigen manier. 

Al diegenen die het Missie Thuisfront op 

hun manier ondersteunen, past ook op deze 

plaats - mede namens de missionarissen uit het 

Weerterland en al die mensen die steun

zo hard nodig hebben ... 

 

een hartelijk dank u wel!
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UITDEUKEN EN SPUITEN
Kuilstraat 1 – 6035 AW Ospel

Tel. 0495 – 63 25 46

Voor kwaliteit 
en service

Geelen
Weert 

 Moesdijk 17, 0495-544544
Haal- en brengservice mogelijk

Voor kwaliteit 
en service

Geelen
Weert 

 Moesdijk 17, 0495-544544
Haal- en brengservice mogelijk

Transportbandenbouw
aandrijfrollen

transportbanden
rollen

keerrollen
schraaprubber

transportsystemen

Kanaaldijk 13
6031 MZ Nederweert

telefoon 0495 45 02 20
telefax 0495 45 01 59

Aandrijftechnieken
electromotoren
reductiemotoren

trilmotoren
trommelmotoren

compressoren
lucht- en oliecilinders

kanaaldijk 13
6031 MZ Nederweert

telefoon 0495 45 02 20
telfax 0495 45 01 59
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Soms zit het weer mee, en soms tegen. Het ligt er maar aan met welke 
verwachtingen je naar het weer kijkt. 
Zo is het ook met de missie! Vroeger, zo’n 60 jaar en langer geleden, leefde 
de missiegedachte in ieder huisgezin. Vele gezinnen hadden een missio-
naris uit hun gelederen voortgebracht en bleven hun leven lang daar een 
band mee houden. Ieder was vertrouwd met missie in de missielanden. Het 
waren de zwarte mensen, die geholpen moesten worden. Er werden vele 
acties ondernomen om de missielanden en de missionarissen te steunen. 
Alles voor het goede doel, tot meerdere eer en glorie van God en tot hulp 
aan de zwaksten van onze samenleving.

Maar tijden veranderen! Mensen veranderen! En of dat goed is of slecht? 
Het is als met het weer. We nemen het maar zoals het komt en kunnen er 
het beste mee omgaan als met een vriend. Wanneer je het weer omhelst als 
een vriend, kan datzelfde weer geen slechte invloed meer op je uitoefenen. 
Zo ook bij de missie: Als we de missie omhelzen als een vriend, komt het 
best goed. En krijgt de missiegedachte een warm plekje in ons hart.

En ja hoor, missie zal anders zijn dan vroeger. Het zal geen eenrichtingsver-
keer meer zijn. En zeker, het aantal van de missionarissen uit onze streken 
neemt gestaag af. De naam missie is zelfs aan verandering onderhevig, 
hoewel ik toch pleit voor deze naam! Missie geeft iets van een opdracht 

aan, een levenswijze die voortkomt uit het evangelie. En ook de zwarte 
mensen van vroeger, och ze hebben een andere huidskleur dan wij, maar 
zijn zij echt zo anders dan wij? Ook zij hebben hun zorgen en angsten, ook 
zij hebben hun vreugden en blijdschap.

Wat dat eenrichtingsverkeer betreft, wij kunnen best veel van hen leren. 
Niet dat alles wat zij doen zalig is, maar hun joy de vivre, hun verwerken van 
problemen, hun levensvreugde, het straalt vaak zo’n kracht uit.

In contact komen met die “andere” wereld is een uitdaging op zich. Het 
Dekenaal Weerter Missie Thuisfront, in het leven geroepen als een bakermat 
voor onze missionarissen, staat op een kentering naar een nieuw tijdperk. 
De uitdaging is om contact met die “andere” wereld te blijven houden. Zij 
zijn volop bezig om hun visie toekomstbestendig te maken. De toekomst die 
nooit “af” zal zijn, maar wel een toekomst die gedeeld zal worden tussen 
“onze” en “hun” wereld.

Wanneer we samen die toekomst omarmen, zullen we zien dat we er vele 
vrienden bij krijgen.
Wanneer u zich aangesproken voelt om mee te doen, neem contact op met 
het Dekenaal Weerter Missie Thuisfront. Of bezoek één van onze bijeenkom-
sten! De gegevens treft u aan in dit jaarboek.

Op het moment dat ik dit voorwoord voor dit Jaarboek van het Dekenaal Weerter Missie Thuisfront schrijf, 
is het regenachtig en koel weer. Gisteren, 25 april, daarentegen scheen de zon met zijn warme stralen. De 
voorspelling voor gisteren was, dat ’s morgens de zon langzaam zou doorbreken, en ’s middags de zonnestralen 
best krachtig zouden zijn. En jawel, de voorspelling kwam dit keer uit, zozeer zelfs dat ik tijdens een fietstocht 
door het Belgische land verbrand ben.

Voorwoord
Deken Franken
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EXCLUSIEVE MERKEN TEGEN BETAALBARE PRIJZEN:

HERENSCHOENEN
Van Bommel - Lorenzi - Mephisto

Floris v. Bommel - Van Lier - Giorgio

DAMESSCHOENEN
Waldläufer - Alexandria - Hassia - Sioux

Schoenenmode
André Coolen
Hoogstraat 2
6001 EV Weert
Telefoon: 0495 - 532180

Eieren & Eiproducten
Weer t  |  Hol land s inds  1884

LIMBURGLAAN 1a, WEERT. TEL 540669

Speciaal VW en Audi

Aben & Slag Advocaten Weert
Schoutlaan 9
Postbus 270, 6000 AG Weert
Tel: 0495 - 536 138
Fax: 0495 - 539 - 134
E-mail: info@abenslag.nl
www.abenslag.nl

Aben & Slag Advocaten Budel
Wolfswinkel 4
Postbus 2139, 6020 AC Budel
Tel: 0495 - 430 431
Fax: 0495 - 430 433
E-mail: info@abenslag.nl
www.abenslag.nl

Verrukkelijk   genieten

Wilhelminasingel 276 in Weert 
T +31(0)495 53 10 57 
www.hostelleriemunten.nl

Beekstraat 87 in Weert
 T +31(0)495 45 27 47 
www.deivicini.nl
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Dank aan afgetreden 
bestuursleden

Pierre Kuppens werd ook naar voren gevraagd en bedankt voor het 
aansturen van onze stichting. Een hele klus was dat vaak. Elke vergadering of 
bijeenkomst werd door Pierre goed voorbereid en als iets niet duidelijk was dan ging 
hij dat oplossen. De jaarlijkse ontmoetingsavond moest ook lopen als een trein en 
de sprekers werden goed aan hun tijdlimiet gehouden. Anders greep Pierre in. Ook 
werden zijn grote bijdrage aan het jubileumboek “ieder zijn missie” het archief en 
het nieuwe beleidsplan genoemd. Allemaal zaken waar hij erg mee begaan was. 
Zijn echtgenote Truus zal hem nu een beetje meer thuis kunnen houden, door zijn 
aftreden. Het is jullie gegund om nog lang samen te mogen zijn. Ook voor Truus 
een mooie bos bloemen en Pierre kreeg uit handen van zijn opvolger Henk een 
prachtig beeld dat in Afrika werd gemaakt. Henk zegt daarover: het gewicht van 
dit beeld komt overeen met de belasting die je had bij alle taken in het Thuisfront.

Tijdens de jaarlijkse ontmoetingsavond die op 20 september 2012 werd gehouden, heeft het bestuur Pierre 
Kuppens en Frits Kirkels in het zonnetje gezet. Frits heeft heel wat jaren erg hard gewerkt aan het jaarboek 
en vele verbeteringen doorgevoerd, zodat het jaarboek er piekfijn uitziet. Jaarlijks waren er vele telefoontjes en 
bezoeken met de adverteerders nodig en voor Frits was niets teveel als “zijn” jaarboek maar 100% werd. De 
adverteerders kenden Frits allemaal en zij rekenden ook op het persoonlijk afgeven van het bewijs exemplaar. 
Een in deze tijd bijna onmogelijke opgave voor een persoon om al dat werk te doen. Ook was Frits bijna altijd 
present bij bijeenkomsten met missie broeders of zusters, jubilea en uitvaarten. Tonny, zijn echtgenote, moest 
hem toch vaak missen tijdens al die werkzaamheden. Voor Tonny was er dan ook een mooie bos bloemen en 
Frits werd vereerd met een kleurrijk beeld. De kleuren verwijzen naar het gekleurde jaarboek.
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Het vertrouwde adres voor uw:

Bril

Oog & Oor
Tel. 0495 - 532817
Markt 4 ~ Weert

Hoortoestel

Zonnebril (op sterkte)
Contactlenzen
Oogmeting Gehoormeting

Gehoorbescherming

Slaap- of zwemdopjes

HBO-optometrist ~ audicien

Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren.

www.rabobank.nl.weert

Als coöperatieve bank gelooft de Rabobank in de kracht van het collectief. Samen bereik je meer dan

alleen. Zo helpen ervaren ondernemers starters. En helpen jongeren elkaar met financiën. Verder

komen door samen te werken. Dat is het idee.

Samen sta je sterker.

Weerter Missie 
Thuisfront en
Rabobank

Samen 
sterker.

Wordt vriend of
vriendin van Maria
door lid te worden

van de
Broederschap

voor slechts € 10,-
per jaar.

Rekening 17.69.86.138

LAAT ZE KIND ZIJN
Kinderen zijn kwetsbaar. 
Door armoede, beperkt onder-
wijs, slechte gezondheidszorg 
en politieke onrust groeien 
kinderen in het zuiden op in 
omstandigheden die je geen 
kind toewenst. 
Om deze kinderen te helpen 
biedt het Missieburo Roermond 
een adoptieprogramma aan. 

Correspondentieadres:
Postbus 198
6040 AD Roermond

Bezoekadres:
Neerstraat 49
6041 KB Roermond

T: 0475-386865 / 386880
E:  adoptie@missieburo.nl
W: www.missieburo.nl

Deze kerkelijke stichting is door de belastingdienst
aangemerkt als ANBI.
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Kon u in het vorige jaarboek lezen over de bestuur mutaties waarin 
wij melding maakte van het aftreden van onze voorzitter Pierre 
Kuppens. Nu moeten wij u helaas berichten dat Pierre op 22 februari 
dit jaar plotseling overleden is. Niet te geloven dat een man die vorig 
jaar nog zo vitaal was en die wij op 20 september 2012, tijdens de 
jaarlijkse ontmoetingsmiddag, nog toespraken en hem dankte voor 
het vele werk dat hij voor het Weerter Thuisfront heeft gedaan, al 
vijf maanden later komt te overlijden. Aan het einde van de uitvaart-
dienst heeft onze huidige voorzitter Henk Füchs de onderstaande 
tekst uitgesproken. Deze tekst willen wij graag met u delen:

Zaterdagavond 23 februari, ik was een weekje in het zonnige Portugal, 
mijn mobiele telefoon gaat. Aan het nummer dat mij belt zie ik dat het 
Pierre Kuppens thuis is. Maar ik heb iemand anders aan de telefoon. Dat 
klopt niet schiet door mijn hoofd. Dochter Simone is aan de lijn. Ik moet 
even schakelen want onze jongste dochter heet ook Simone. Bedacht-
zaam en rustig vertelt Simone dat Pierre vrijdagmorgen is overleden. De 
volgende dag realiseer ik mij: In die stem herken ik Pierre. De pauzes tussen 
de woorden, goed afgewogen, nadenkend over hoe en wat zal ik zeggen. 
Precies Pierre, rustig, opletten dat hij niemand tegen het hoofd stoot met 
de gekozen woorden of boodschap. Pierre, Je hebt een droom, Je had een 
droom, Je hebt een missie gehad in heel je leven. Een mooie en tevens 
belangrijke missie was je werken voor de derde wereld. Je grote voorbeeld, 
je broer Jo, inspireerde je enorm. Daar wilde je je steentje aan bijdragen, 
jouw missie! Dan droomde je, of misschien lag je zelfs ‘s-nachts wakker, 
over hoe moet het straks verder met de hulp aan de derde wereld als er 
geen missie zusters en broeders meer zijn. Daarover hebben we samen en 
met het bestuur vaak over gesproken. Al weer 7 jaar geleden vierde het 
Dekenaal Weerter Missie Thuisfront haar 50 jarig bestaan. Dat was voor 
jou de ultieme gelegenheid om aan een nieuw tijdperk te beginnen. Je was 
mede auteur van het boek: ieder zijn Missie.  Heel veel werk, tijd en onder-
zoek besteedde je aan dit boekwerk over de Weerter Missie. Wat was je 
teleurstelling groot, toen bleek dat onze oproep bij de missie zusters en 
broeders niet goed overkwam. Je wilde graag van hen horen hoe zij dachten 
over de toekomst. Hoe het verder moest, als zij er niet meer konden zijn. Nu 
moesten we zelf aan de slag, maar hoe? Je zag een geweldige kans in een 
duurzame samenwerking met het centrum van je broer Jo in Malawi. Maar 
je wilde absoluut voorkomen dat jouw positie als voorzitter uitgelegd ging 
worden om je broer te bevoordelen. Dit werd een heel moeilijke weg voor 
jou. Je wikte en woog. Je trad voorzichtig op tijdens de vergaderingen met 
de missie comités. Het werd een steeds grotere last voor je, dat merkte ik 
aan je gedrag en in je laatste vergadering op Budschop. Samen zouden we 
daarna op 20 maart het vorig jaar gaan praten over het nieuwe beleidsplan. 
Je kwam bij mij thuis en ik zag aan je dat je ergens mee zat. Bij een kopje 
koffie vertelde je mij dat je wilde stoppen als voorzitter en bestuurslid van 
het DWMT. Maar je wist niet hoe je dat aan de vrijwilligers van de missie 
comités zou moeten vertellen. Samen hebben we dat besproken en opgelost. 
Jij had het volste recht om rust te krijgen. Er voor je vrouw Truus en kleinkin-
deren te zijn. Ik zei je nog: als alle mensen zoveel voor de samenleving en in 
dit geval voor de derde wereld zouden doen als jij hebt gedaan, dan waren 
heel veel problemen opgelost. Ja dat is waar zei je nog. Maar hoe zit het dan 
met de toekomst van het DWMT? Daar heb jij het begin werk voor gedaan, 

In Memoriam Pierre Kuppens
de eerste hobbels geslecht. Nu zullen wij dat gaan uitwerken en de door jou 
aangegeven richting volgen. Die zelfde zorg en aandacht zagen wij bij de 
voorbereiding en de vergaderingen met de missie comités uit ons Dekenaat. 
Zijn alle stukken compleet, hebben we de agendapunten goed voorbereid. 
Is er een Pater of Zuster die ook iets wil vertellen. Wie doet het openings-
gebed en wie sluit de vergadering met een dankwoord af? Zo ging het ook 
met het jaarboek. Ook dat was bij Pierre in goede handen. Samen met Barry 
en oud bestuurslid Frits zorgde hij ervoor dat het een prachtige uitgave 
werd, jaar op jaar werd veel tijd en werk geïnvesteerd in dit boekwerk. Met 
de verkoop werd mede de derde wereld ondersteund. Het moest dus een 
echt visitekaartje zijn. Tijdens de ontmoetingsavond met de begunstigers en 
belangstellenden hebben we op 20 september stil gestaan bij je stoppen 
als voorzitter en bestuurslid van het DWMT. Dat je het daar moeilijk mee 
had, hoorde ik nog maar enkele weken gelden. Je had het gevoel dat je 
alles had achter gelaten en in de steek gelaten hebt. Het nieuwe beleid 
was nog niet ingevoerd en het archiveren van onze stukken niet klaar. 
Pierre dat is helemaal niet het geval. Zoals gezegd heb je aan de basis 
gestaan van een nieuwe weg. Die klus wordt door de volgende generatie 
afgemaakt en het archief is in goede handen, daarvoor heb je onlangs nog 
gesprekken gevoerd. Het spijt mij dat ik nog geen tijd vrij heb gemaakt 
om op je uitnodiging in te gaan om eens langs te komen en samen een 
kopje koffie te drinken. Als ik nu bij jouw Truus een kopje koffie kom drinken 
zal het gespreksthema geheel anders zijn dan dat jullie bedoeld hebben. 
Alweer een wijze les aan ons die achter blijven. Doe nu samen wat je kunt 
en te doen hebt. We weten nooit wat de dag van morgen ons brengen zal. 
Jij had de bedoeling om nog vele jaren rustig met je familie door te brengen. 
Jammer genoeg is jou en je familie dat niet gegeven.

Pierre:
De graankorrel is gezaaid.
De kieming is al geschied.
De groeikracht is zichtbaar.
Het oogsten zal niet lang
op zich doen wachten.

Wat had je een mooie droom.
Wat een mooie Missie.
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SERVICE APOTHEEK MAAR

Fibrokap brengt met het PluSec-concept een overkappingslijn, aanpasbaar aan ieder huis of tuin.  
Topkwaliteit materialen, softline-look, alle kleuren, duurzaam verzinkt of gecoat, maatwerk, korte 

levertijden en gedegen advies maken deze lijn uniek. PluSec biedt u precies wat u zoekt. van Fibrokap.

Tel: 0495 53 51 28 www.fibrokap.nl

Postbus 10203 - 6000 GE WEERT
Tromplaan 150 - 6004 ES WEERT

Tel. 0495-531458 - Fax 0495-534212

verzekeringen   hypotheken   financieringen

CHRISTIAENS & ZN

FAHRENHEITSTRAAT 8 - 6003 DC WEERT - TEL. 0495-532354



JUBILEUM PATER TJEU KUPPENS
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ontwerp en fabricage van interieurs op maat sinds 1936

Rijksweg Zuid 10, 6031 RL  Nederweert
Telefoon: 0495-631270, www.depinmaekers.nl

Fahrenheitstraat 21a

6003 DC  Weert

Tel. (0495) 53 28 22

E-mail info@absmiddenlimburg.nl

Internet www.absmiddenlimburg.nl

Boshoverweg 63 6002 AM Weert
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Eigenlijk heeft in mij altijd wel een waakvlam gebrand. Het is nooit de vraag 
geweest of dat pitje zou doven, maar of het zou opflakkeren en wel zodanig 
dat ik aan de roep van boven gehoor zou geven. Ik heb nog het staartje van 
het rijke roomse leven meegemaakt en was als kind gefascineerd door de 
liturgie. Toen ik voor de keuze van een vervolgstudie stond, heb ik gedacht 
aan klassieke talen, theologie en de priesteropleiding. Maar toentertijd, in 
1977, waren inmiddels alle seminaries dicht en verkeerde de kerk in opperste 
polarisatie. Het was een roerige tijd. Ik heb zitten wikken en wegen: wat wil 
je worden, heeft het zin om in deze tijd priester te worden? Toen ben ik 
klassieke talen gaan doen. Toch bleef ik altijd iets van een roeping voelen. 
Er is door de jaren heen altijd een lijntje naar boven geweest. Tijdens mijn 
studie en ook nadat ik werk kreeg als docent in Weert. Ik vervulde in diverse 
parochies meerdere functies, als kerkbestuurslid, lector, acoliet, begeleider 
van vormelingen enzovoorts. Ik heb altijd een band gehad en gehouden met 
de kerk en ben ook heel mijn leven elke zondag naar de kerk gegaan. Ik gaf 
als docent ook altijd al de voorkeur aan de ‘pastorale kant van het onder-
wijs’. Het lesgeven vind ik wel leuk, maar meer nog het mentoraat, het 
begeleiden van de leerlingen, het persoonlijke contact. Ik organiseerde voor 
school jarenlang Griekenland reizen. Dan heb je veel gesprekken waarbij 
mensen met essentiële vragen naar je toe komen. Het moest er bij mij eigen-
lijk wel een keer van komen. In mijn binnenste huisde altijd al een priester 
en het wachten was alleen nog op het moment dat die priester ‘naar buiten’ 
zou komen. Zo zagen en zien velen mij ook. Ik heb altijd de roep van God 
gevoeld en uiteindelijk geef je daar dan gehoor aan. Naast mijn werk op de 
Weerter school ging ik aan het studeren, de docent werd nu weer leerling. 
Aan de Katholieke Theologische Universiteit in Utrecht haalde ik in juli 2011 
de titel van Master of Art in de theologie. Al eerder kreeg ik toestemming 
van bisschop Wiertz om het toeleidingstraject bij de priesteropleiding op 
Rolduc verkort te doen, in twee jaar (2009-2010 en 2010-2011). 10 sept. jl. 
ontving ik mijn wijding tot zogeheten transeunt-diaken, een diaken op weg 
naar het priesterschap. Voor mij is de waakvlam nu opgeflakkerd tot heilig 
vuur. Het is geen rationele keuze, maar je wordt geraakt door Christus en 
dan spelen er allerlei gevoelens mee. Vergelijk het maar met een keuze voor 
een huwelijkspartner. Dat kunnen mensen ook meestal niet goed onder 
woorden brengen, behalve dat er een vonk oversprong en het goed voelt.

Dat het aantal gelovigen terugloopt en de katholieke kerk regelmatig in 
opspraak is, daar kan ook ik uiteraard niet omheen. Wel relativeer ik het:  
Je hebt in een katholieke kerk van wereldwijd een  miljard mensen  altijd 
rotte appels. Elke  rotte appel is er natuurlijk een teveel, maar er wordt daar-
entegen toch voornamelijk heel veel goeds gedaan. In het onderwijs zijn 
ook leraren die zich vergrijpen, maar is daarom het hele onderwijs fout? 
Ondanks de verwikkelingen in de kerk ervaar ik bij veel mensen een grote 
gedrevenheid. Ik hoop er op mijn manier aan bij te dragen om mensen tot 
de kerk te brengen. Mijn interesse, vanuit mijn achtergrond in het onder-
wijs,  ligt vooral bij de jeugd die ik graag een stuk evangelie wil brengen, 
al  mogen de mensen die op leeftijd zijn en de kerk trouw zijn gebleven ook 
niet vergeten worden. Ik heb deze drive, omdat ik zelf in mijn leven heb 
ervaren dat het geloof een kostbare schat is die kracht geeft. Als je het zelf 
zo waardevol vindt, wil je het met anderen delen. Ik wil het graag door-
geven, want het kan ook voor anderen een kracht in het leven zijn. Iemand 
kan alleen maar een auto verkopen als hij vindt dat het een fijne auto is.

Mijn roeping...

George Dölle

Dat iemand nog op middelbare leeftijd zijn leven aan 
Kerk, God en medemens gaat wijden, komt wel vaker 
voor. Vaak is het dan een plotse ommezwaai.  
Niet bij mij.



12www.miss ie thu is f ront .o rg J a a r b o e k  e d i t i e  2 0 1 3

Lochtstraat 41-45, 6035 BM Ospel
Telefoon 0495 _ 64 12 03
Fax 0495 _ 64 16 34
E-mail info@auto-veugen.nl
Internet www.auto-veugen.nl

UW MERCEDES PARTNER

jos jacobs b.v.
ringstraat 8

6005 NW swartbroek weert
tel: 0495 - 55 14 84
fax: 0495 - 55 13 45

Groothandel in:
• nieuwe en gebruikte bedrijfskleding
• poetsdoeken

zoals:
overalls
werkbroeken
regenpakken
veiligheidsschoenen
bodywarmers
enz.

U kunt nu bij ons ook terecht 
voor het borduren van uw  
bedrijfsnaam of bedrijfslogo 
op uw bedrijfskleding.

Straevenweg 22, 6001 SH Weert
Tel. 0495 - 531033, fax 0495 - 544245

Vogelsbleek 18/a, 6001 BE  WEERT

Geuns Uitvaartbegeleiding

Geuns Uitvaartbegeleiding is een onafhankelijke uitvaartonderneming, 
hetgeen voor u betekent dat u, particulier of verzekerd (ook voor Dela), 
altijd een beroep op ons kunt doen. We regelen en begeleiden de uitvaart 
en daarbij behorende verzekeringsformaliteiten. De opbaring verzorgen 
we indien u wenst thuis of in een uitvaartcentrum naar keuze. Wij hebben 
oor voor uw wensen en oog voor details, leggen u mogelijkheden en 
suggesties voor en geven de uitvaart de ‘kleur’ die u wenst.���             

Telefoonnummer: (0495) 549 630

Uitvaartverzorging Strijbos

Hoogpoort 12

Postbus 524 • 6000 AM Weert

Tel. 0495 - 543521 • Fax 0495 - 546874

E-mail p.strijbos@hetnet.nl

Ook voor op- en herbegravingen



JUBILEUM PATER JACQUES CLIJSTERS
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Postadres:
Postbus 290, 6000 AG Weert
Bezoekadres:
Gouverneurlaan 1, 6002 EC Weert 
Poststraat 10-8, 6135 KR Sittard

Tel: 0495 - 57 46 74 
Fax: 0495 - 57 46 78 
E-mail: info@maatmanzorggroep.nl

www.maatmanzorggroep.nl

Emmasingel 38 
Postbus 196
6000 AD Weert

T 0495 - 53 25 83 
F 0495 - 54 07 55

advocaten@hoeberechts.nl
www.hoeberechts.nl

• FIETSEN
• BROMFIETSEN
• SCOOTERS

Vrakkerstraat 58
6002 AX WEERT
Tel. (0495) 542824
Fax (0495) 547587
info@fransogier-2wielers.nl
www.fransogier-2wielers.nl

CHINEES INDISCH RESTAURANT

Mgr. Kreijelmansstraat 39  NEDERWEERT
Tel. 0495-632020

www.meigardennederweert.com

WWW.ERICMERTENSOPTIEK.NL

Maasstraat 10A, 6001 EC Weert, Tel. 0495 534041

Test niet alleen
je kennis

maar ook je ogen
voor het verkeer

adv_fiets_140x110  13-09-2005  15:24  Pagina 1

Boshoverweg 54
6002 AN Weert

Telefoon: 0495-532681

Ook voor 
haarwerken.

Levering  via ziekenfonds
AGB code: 82371

voor Haar 
en Hem
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Pater Johan Visser knipt graag linten door. Hij 
doet dat veelvuldig sinds hij in 1956 in Azië neer-
streek. Johan Visser kan namelijk slecht stilzitten, 
hij is een man van de actie. Daarbij is Visser een 
slim marketeer, straalt groot vertrouwen uit en 
maakt mensen snel enthousiast. Pater Johan 
Visser (1933) en zijn team kochten in 1993 het 
stuk grond in Kep City toen de laatste verzets-
haarden van de Khmer Rouge het gebied in 
Kep nog onveilig maakten. Het ligt pal aan de 
rand van de altijd blauwe oceaan. Palmbomen 
zorgen voor verkoelende schaduw. Een plek om 
een ligstoel neer te zetten en lang vol mooie 
gedachten naar de horizon te staren. Een ideale 
plek voor een lux vijf sterren hotel. Maar dat 
kwam er niet, het werd een school voor de jeugd 
uit de omliggende rijstvelden. De bouw werd in 
2000 gestart. Pater Visser haalde zo als zo vaak 
het geld binnen. Thans studeren er 150 jongens 

Johan Visser, manager en 
econoom maar vooral priester
Op 7 maart werd in het Zuid Cambodjaanse plaatsje Kep City een 
nieuwe Don Bosco Technische School geopend. De minister van onderwijs 
knipte samen met de bisschop van Phomn Penh en de door het Dekenaal 
Weerter Missie Thuisfront gesteunde missionaris Johan Visser het lint 
door. De zon was verzengend, Cambodjaanse meisjes strooiden rozen 
blaadjes, honderden gasten applaudisseerden en cameraploegen knokten 
om het beste plekje.

en meisjes. Visser heeft inmiddels de leiding van 
deze zesde Don Bosco vestiging in Cambodja al 
weer aan een collega overgedragen. De actie 
riep elders en wel in Sihanoukville, 200 kilometer 
verderop. Toen ik Visser jaren geleden voor het 
eerst zag moest ik even aan Charles de Gaulle 
denken: een grote lange man met brede schou-
ders en een groot charisma. Een no nonsense 
figuur met een buitengewoon krachtige persoon-
lijkheid. Zijn gezicht is wel vriendelijker dan dat 
van de Franse generaal en hij heeft ook geen 
snorretje. Wel een bos spierwit, stug borstel-
tjes haar. Dit soort mannen zie je nog in Friese 
dorpen, zijn geboortegrond.  Als Johan Visser een 
kamer binnen komt is die meteen vol.
In Nederland zou hij al snel tot voorzitter van de 
Raad van bestuur worden benoemd, want Johan 
Visser  staat momenteel aan het hoofd van een 
organisatie met 6 schooldivisies, hij leidt 600 

mensen, maakt al snel 80 uur per week, confe-
reert met geldschieters, sponsors en investeer-
ders, kent de meeste kabinet ministers persoon-
lijk, speurt continue naar nieuwe mogelijkheden 
en werkt vrijwel het hele weekend.  
Maar Johan Visser werkt niet in Nederland. Hij 
is ook niet in de eerste plaats general manager, 
financial controller, lobbyist of business deve-
loper. Johan Visser rijdt ook niet in een snelle 
BMW en draagt geen in London gemaakte maat 
costuums.  Johan Visser is bepaald succesvol, 
maar heeft niets te maken met wat tegenwoordig 
de  bonus cultuur heet.  
Johan Visser is in de allereerste plaats priester, 
geroepen door God om de arme en kansarme 
jeugd in de wereld te helpen. Hij is daarbij vooral 
een man van gebed en geloof. Het geloof dat 
God hem heeft geroepen, hem stuurt en hem 
dan ook helpt bij zijn taak. Volgend jaar juni is 
het 50 jaar geleden dat hij werd gewijd. Pater 
Visser is een Salesiaan, de congregatie die aan 
het eind van de 19e eeuw gesticht werd door 
de jonge Italiaanse priester Giovanni Bosco. 
Don Bosco richtte zich op de arme en kansloze 
jeugd zoals hij die aantrof in de sloppenwijken 
van Turijn. Kinderen van straatarme boeren die 
als gevolg van de industriële revolutie naar de 
fabrieken in de stad trokken om daar een beter 
bestaan te zoeken. De formule van Don Bosco 
was eenvoudig: laat de jongens en meisjes zien 
wat warmte, liefde en genegenheid is en geef 
de jeugd een goede opleiding zodat ze werk 
met een redelijk salaris kunnen krijgen. Op die 
manier komen ze uit de spiraal van armoede  en 
ellende en komen ze in de maatschappij vooruit. 
Don Bosco was zoals dat in marketing termen 
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heet: de juiste man, op de juiste plaats met het 
juiste product. De Italiaan schreef dat toe aan de 
Goddelijke Voorzienigheid die hem als  jongetje 
uit een arm boerengezin in Piemonte riep en hem 
gebruikte om zich te bekommeren om de arme 
straatjeugd in de grote steden. Het succes was 
enorm. Thans zijn er 75000 Salesiaanse priesters, 
zusters, broeders en leken leraren die 132 landen 
in de wereld 5000 scholen runnen.
Bij Johan Visser ging het niet anders. Een jongen 
uit een bescheiden Fries gezin werd priester. 
“Ik heb altijd missionaris willen worden,” zegt 
hij. “De Salesianen van Don Bosco waren mijn 
eerste keuze. Ik heb eigenlijk nooit aan iets 
anders gedacht. Ik houd van de jeugd. Werken 
met jonge mensen is het mooiste dat er is en het 
is geweldig dankbaar werk.”
Father John, zoals hij in Azië wordt genoemd, is 
momenteel rector van de grote technische school 
in Sihanoukville een stad in het zuiden van 
Cambodja en de enige havenplaats van het land. 
Armoede is er troef. Het is een stad waar geen 
taxi’s rijden. Alleen tuk-tuks, een bak op twee 
wielen met een zeildoeken dak  voortgetrokken 
door een meestal gammele motorfiets. Leuk voor 
toeristen, maar onhandig voor vervoer en vooral 
gevaarlijk. Een stad zonder behoorlijk ziekenhuis. 
Een stadje waar het huisvuil soms wel, maar 
meestal niet wordt opgehaald. Het ligt gewoon 
langs de kant van de weg. Hongerige kinderen 
graaien erin om te kijken of er nog wat eetbaars 
in zit. Cambodja werd van 1975 tot 1979 geplun-
derd en platgebrand door de Khmer Rouge. Het 
moest een communistische heilstaat worden, het 
werd een nieuwe holocaust met 2 miljoen doden. 
Later volgde een bloedige burgeroorlog. Neder-
landse mariniers hebben als soldaten van de 
Verenigde Naties van 1992  tot 1994 nog mee 
geholpen om enigszins orde op zaken te stellen 
en drie miljoen mijnen op te ruimen. Het budget 

van het hele land is lager als dan van Amsterdam. 
“Het land kent geen politieke gevangenen”, zegt 
de premier, zelf een oud Khmer Rouge comman-
dant, “maar er zitten wel politici in de gevan-
genis die zich niet aan de wet hielden.” Het 
parlement is een verzameling marionetten. 
En dan is er de alles doordrenkende corruptie. 
Cambodja staat vrijwel onderaan de lijst die door 
de Verenigde Naties is opgesteld van zogenaamd 
“fatsoenlijke” landen. Voor defensie is geld, voor 
onderwijs nauwelijks.  De Don Bosco Salesianen 
sprongen van 1992 in dat gat. Onder leiding van 
Johan Visser startten ze in 1992 een technische 
school in de hoofdstad Phomn Penh. Later volgde 
Batam Bang in het midden van het land. Daarna 
pakte de pater zijn koffers en streek in Poi Pet 

neer vlak bij de grens met Thailand. De laatste 
klussen waren Sihanoukville en Kep.
Sihanoukville is de grootste Cambodjaanse vesti-
ging. In twee jaar worden hier studenten klaar-
gestoomd voor de arbeidsmarkt: elektriciens, 
automonteurs, lassers, en monteurs. Sinds een 
paar jaar is er ook een hotelopleiding. Cambodia 
zou absoluut een mooie toeristenbestemming 
kunnen worden. De grote internationale hotelke-
tens zetten er voorzichtig hun eerste schreden. 
Goed personeel is nauwelijks te krijgen. De Don 
Bosco studenten van de hotelschool zijn al van 
een baan verzekerd als ze de eerste dag in de 
klas zitten. Een nieuwe loot aan de beroeps-
opleiding is social communications. Studenten 
krijgen een IT opleiding, leren websites maken, 
TV commercials maken en er is zelfs een begin-
nende journalisten opleiding.
Father John is ontegenzeggelijk een man van 
actie, maar  hij is toch vooral een man van het 
gebed. “In de bijbel staat dat als je iets nodig 
hebt, je dat aan de hemelse vader moet vragen. 
Onze Lieve Heer heeft ons nog nooit in de steek 
gelaten. Nooit.”
Ik heb zes maanden lang in een kamer naast die 
van Father John geslapen. Iedere ochtend werd ik 
om 05.15 uur wakker als hij zijn douche aanzette 
en een kwartier later naar de kapel ging waar hij 
om 06.30 uur vaak samen met een medebroeder 
de mis opdroeg. Daarvoor bad hij de lauden van 
het breviergebed en na de mis als iedereen op 
het ontbijt dook, bad hij de metten. ’s Avonds 
om 20.00 uur wordt de dag besloten met een 
gezamenlijk avondgebed. Als Father John de 
mis opdraagt gebeurt er iets om hem heen.  
Het is iets wat je tastbaar mysterie zou kunnen 
noemen.   Gebed bepaalt dan ook het dagritme 
van deze manager, financieel strateeg, rector van 
de school en overste van de communiteit.  Father 
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John moet daarbij een buitengewoon goed 
geheugen hebben om al de namen te onthouden 
van al die mensen, weldoeners en sponsors die 
hij in zijn gebeden bij Onze Lieve Heer aanbe-
veelt. Want dat zijn er veel. Alles, maar dan 
werkelijk alles in Sihanoukville, van deurknoppen 
tot stoeptegels en van dakpannen tot wasbakken 
komt van weldoeners en sponsors. Ook de sala-
rissen van de inmiddels 80 Cambodjaanse leraren 
die de studenten lesgeven. De school met zijn zes 
afdelingen zou ook meteen ophouden te bestaan 
als de charity bron zou opdrogen.  En zo is het in 
Kep City, Phnom Penh en in de andere Don Bosco 
vestigingen. Namen als Hector en Ellen Loon-
tjes, Piet de Visser en Gerard van Hal blijven voor 
altijd verbonden aan de scholen. Ook die van het 
Dekenaal Weerter Missie Thuisfront en van vele 
andere sponsors, die anoniem willen blijven.
“Ik heb altijd een cashflow voor drie maanden,” 
zegt de pater in zijn functie van econoom. Dat 
onbreekbare alles overheersende Godsver-
trouwen van Father John vind ik eigenlijk het 

mooiste van deze missionaris. Het werkt ook 
aanstekelijk. Staf, vrijwilligers en studenten 
werken keihard om van de school een succes te 
maken, want Godsvertrouwen is geen alternatief 
voor de handen uit de mouwen steken. Integen-
deel.
Toen de school in 1994 open ging organiseerde 
Father John meteen een groot jaarlijks sport-
festijn. Atletiek, basketbal, en natuurlijk het 
hoogst populaire voetbal. Father John gooide 
er een Olympische saus over, want er kwam een 
openingsparade, een vlaggenceremonie, een eed 
waarin iedereen beloofde fair te zullen spelen en 
op een podium dat was gesierd met vier Olym-
pische ringen werd een vuur ontstoken. Ook in 
2013 was er weer zo’n feest. Het valt samen 
met de kerkelijke gedenkdag van Don Bosco. 

Tussen de wedstrijden door was er zelfs iets 
wat in de verte op het befaamde Holland House 
leek, de plek waar tijdens de echte Olympische 
Spelen Nederlandse medaillewinnaars door Mart 
Smeets werden geïnterviewd terwijl honderden 
supporters luidruchtig aan het dansen en feest-
vieren waren. De jeugd van Don Bosco houdt van 
techno music en blijkt voortreffelijk te kunnen 
hip-hoppen. Er is hier geen bier maar heer-
lijk helder water en wat chips. Iedereen is blij, 
niemand zeurt of klaagt. Het is zingen, juichen 
en uit je dak gaan. Plezier heeft kennelijk weinig 
met geld te maken. “Veel studie, veel sport en 
regelmatig een feestje”, zegt Father John. Hij 
heeft het niet van zichzelf. Het was precies wat 
Don Bosco deed bij de opvoeding van zijn jeugd.
Ieder jaar melden zich 1200 studenten aan om 
op de school te worden toegelaten. Er is plaats 
voor 250.  Father John en de andere vier Salesi-
anen die er werken moeten dus  keuzes maken. 
“De allerarmsten krijgen voorrang,” zegt hij, 
“Het gaat dan om weeskinderen en kinderen 

uit arme, grote gezinnen. Verder moeten ze 
kunnen lezen en schrijven. Motivatie is essen-
tieel. Ze moeten echt willen studeren en een 
toekomstideaal hebben. We maken een short-
list en dan wordt iedereen geïnterviewd.”  Het 
resultaat is een lijst van 250 uitverkorenen. Als 
die wordt opgehangen, is Father John die dag 
niet aanwezig. “Dat selecteren vind ik het ergste 
dat er is,” zegt hij. “Het is vreselijk. We hebben 
bovendien plaats voor 500 studenten, maar we 
hebben eenvoudigweg het geld niet.”
Het feit of studenten katholiek zijn speelt dus 
geen rol, vraag ik Father John?
“Nee. Wij zijn een school die zich richt op de 
allerarmste jeugd. We geven beroepsonder-
wijs en doen niet aan bekeringswerk. De jeugd 
is opgegroeid in een Boeddhistische cultuur. Je 

moet dat zo laten. Als Onze Lieve Heer anders 
wil dan merken we dat wel. We hebben dit jaar 
overigens negen studenten die worden gedoopt 
en dat is veel.”
Visser is een man van de wereld. Iedere ochtend 
drinken we als Nederlanders onder elkaar 
gezellig koffie en kijken we BBC, CNN. Er ontgaat 
hem weinig. Hij is een man met een mild oordeel. 
We praten over de problemen in de kerk en bij 
zijn eigen Salesianen. “Er zijn vreselijke dingen 
gebeurd en die moet je zo goed mogelijk 
herstellen.  Maar de mensen hebben altijd zo snel 
een oordeel klaar,” zegt hij. “Oordeelt niet zo 
snel, dat doet Onze Lieve Heer wel. In het Onze 
Vader bidden we dat onze schuld moge worden 
vergeven zoals wij dat aan een ander doen.” Als 
ik hem vraag of de bisschop van Phnom Penh in 
het conservatieve dan wel in het liberale kamp 
thuis hoort zegt hij wat snibbig: “Dat kan alleen 
een Nederlander vragen. Dat speelt hier helemaal 
niet. Die man is gewoon een goede bisschop.”
Naast een beroepsopleiding krijgen de studenten 
een algemene vorming. Ethiek en moraal, zo 
staat er in het lesprogramma. “Wat is dat?” 
vraag ik aan een paar studenten. “Hoe we 
een goed mens worden en hoe we kunnen 
meehelpen om Cambodja weer op te bouwen,” 
is het antwoord.  Hier loopt de Cambodjaanse 
elite van de komende decennia, gevormd door 
Don Bosco, denk ik dan.
“Als ze hier komen zijn het in feite nog kinderen, 
als ze na twee jaar weggaan, zijn het jong volwas-
senen,” zegt Father John.  Ik heb zes maanden les 
gegeven aan de school van Father John. Ik kreeg 
te maken met gemotiveerde studenten, de ene 
wat slimmer dan de ander. Ze vroegen om extra 
lessen en om extra huiswerk. Daarnaast waren ze 
gek op sport. Volleybal was favoriet. Eens zorgde 
de Nederlander Peter Brongers dat er een enorm 
afdak werd gebouwd zodat er ook in het regen-
seizoen kon worden gesport. Het werden jong 
volwassenen met stuk voor stuk blije gezichten 
en een gezonde kijk op het leven. “En ze hebben 
niet eens een iPad,” zeg ik wat cynisch tegen 
een collega, als we naar een volleybalwedstrijd 
staan te kijken.  “Ook geen mobieltje en zelfs 
geen horloge,” is het antwoord. “Ze zijn blij met 
een flesje shampoo en een stuk zeep.” Maar het 
geheim zit hem in de liefde, warmte en genegen-
heidsformule van Don Bosco en van zijn opvol-
gers  zoals Father John Visser.

Charles Schwietert

Charles Schwietert werkte van october 2012 tot 
april 2013 als vrijwilliger op de Don Bosco School 
in Sihanoulville, waar hij Engels, Economie en 
Journalistiek doceerde
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voor exclusieve gerechten
iedere maand een nieuw menu

Livar varkensvlees, pasta's en verse vis

Geopend:
ma t/m vr: 16.30 - 22.30 uur
za, zo en feestdagen 15.00 - 23.00 uur

Emmasingel 60   6001 BD Weert
Tel. 0495 531 862

Grafmonumenten
Marmerwerken
Hardsteen
Vensterbanken

Hoolstraat 3 - 6006 SL Weert
Tel. 0495 - 53 55 29
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En nu ‘even’ ter zake: Ik ben dankbaar en trots op 
onze missionaris ‘Vader John Visser, de Bouwer 
van Hoop’ in Cambodja!! Geweldig wat Father 
John Visser  doet voor de kansarme jeugd. Ik 
voel hetzelfde als ik die honderden kinderen zie, 
hier in deze sloppen  van Mbale, de derde ‘stad’ 
van Uganda. De ‘Missionaries of Charity’ van 
Zaliger Moeder Teresa van Calcutta, heb ik met 
God’s Genade en Wijsheid naar deze sloppen 
kunnen halen. En zij hebben zich blijvend geves-
tigd hier in Namatala, in onze parochie compound, 
in een prachtig klooster (€ 1.333.333,-). Met ’n 
sterke hoge muur rond de hele compound. Zij 
hebben zich permanent hier gevestigd met zes 
eerwaarde Zusters: één Zuster, een Goanese (van 
Goa-India ouders, maar geboren in Uganda), één 
Zuster van Tanzania, één Zuster van Madagaskar, 
één Zuster van Rome en twee Zusters van India 
(één ervan uit Calcutta). Prachtig werk ! En nu 
komen (we hopen en bidden!!) de ‘Missionaries 
of the Poor’ (M.O.P.) van Jamaica! We hebben 
het land ‘gekocht’, dat wil zeggen officieel laten 
registreren, en nu zijn we er om heen een muur 
aan het bouwen (op verzoek van de M.O.P. en 
op advies van de Mbale gemeenteraad. Euro 
67.000 ongeveer!!  

De muur is klaar. Nu nog een traliehek op de 
muur en pleisteren met cement. Hopelijk komen 
de ‘Missionaries of the Poor’ nog dit jaar. Maar 
ze zwijgen nog steeds: Qui silet, sentice vide tut! 
Onze ‘bedelbrief’ heeft zover nog weinig opge-
leverd, ofschoon de architect-aannemer de muur 
heeft gebouwd met zijn eigen geld, omdat hij 
zelf in die achterbuurt is geboren en zijn Moeder 
daar begraven is. Ik schreef naar mijn lieve zus 
Gerda (85 jaar oud), die zo nu en dan duizend 
euro stuurt.’Als er met jou nog 66 mensen zijn, 
die ieder duizend euro willen geven, zijn we er !!’  
En als er méér komt, dan gaat het allemaal naar 
de ‘Missionaries of the Poor’, want zij komen 
hier met de Geest van Christus, en de Gelofte 

van Armoede, om die duivelse armoede hier in 
de Namatala slums uit te roeien. De Armoede 
van de Religieuzen is Goddelijk en brengt 
vreugde en vrede. De sloppenarmoede is 
duivelse misère met alle ellende van misdadig-
heid uit frustratie en wanhoop, uit jaloersheid 
en haat. En in zulk een atmosfeer groeien onze 
kinderen op hier in de sloppen: ‘Alles mag en 
kan, als je maar in leven blijft! En deze armoede 
is duivels, omdat het geplande armoede is, de 
opzettelijk wrange vrucht van corruptie, het 
machtige duivelse wapen van elke dictatuur, 
waar de overgrote meerderheid hier in Uganda 
onder lijdt, vooral de onschuldige kinderen van 
arme ouders: de ‘kansarmen’.

Father John Visser doet het prachtig met de 
steun van Hulporganisaties. Hier proberen we 
het met de hulp van Religieuze Organisaties, die 
deze kansarme kinderen als één van hun grote 
doelstellingen hebben. Allen werken met dit 
grote doel: een vredevolle en vreugdevolle 

toekomst voor alle kinderen, want die zijn 
morgen ‘de Baas’! Laten we alle moeite doen 
en offers brengen dat deze ‘Bazen’ van morgen 
dankbare Bazen zullen zijn en goed zullen 
beseffen wat ‘hun ouders’ voor hen geofferd 
hebben en gegeven om hen, hun kinderen, een 
gelukkige toekomst te geven. Moge de Goede 
God ons helpen met goede mensen!

Met GROTE INTERESSE en met begrijpende 
VERBAZING las ik de ‘toekomstplannen’ van ons 
Dekenaal Weerter Missie Thuisfront! Het ‘Missie-
werk’ van de Kerk zal nooit en nimmer veran-
deren en blijft Het Ideaal van elke missionaris 
(en iedere katholiek is een missionaris!): “Gaat 
en onderwijst alle Volkeren precies wat ik U 
heb onderwezen en doop hen in de Naam van 
de Vader, de Zoon en de H. Geest. En eet mijn 
lichaam en drink mijn bloed en doe dit om mij 
te gedenken!’ Dat is en blijft God’s Wil, God’s 
liefdevol Ideaal: dat alle mensen die geloven 
in Jezus voor eeuwig gelukkig zijn in ziel en 
lichaam, als zij dit Geloof in Liefde beleven, 
zoals Jezus dat gedaan heeft, in gehoorzaam-
heid aan de Wil van zijn Vader in de hemel: ‘Ik 
ben de Weg, Ik ben de Waarheid en Ik ben het 
Leven’. En om dit Hemels Ideaal te realiseren 
zijn Priesters een absolute NOODZAKELIJKHEID: 
‘De Wereld, de aarde kan niet langer bestaan, 
als er geen Priesters zijn !’ – zo zegt Paus Bene-
dictus XVI. Facebook, Internet, Mobieltje, E-mails, 
T.V. of radio kunnen nooit de priester vervangen. 
En de Heilige  Mis is iedere dag, en elk uur, de 
meest effectieve daad ter wereld! En enkel en 
alleen de Priester kan deze MEEST EFFEC-
TIEVE DAAD ter wereld, wanneer en waar ook, 

Brief van Pater Hans Smeets uit Uganda

Ad majorem Dei Gloriam!
Zeer Geacht Bestuur, Leden, Dames en Heren en alle Goede Weldoeners 
van ons Dekenaal Weerter Missiethuisfront. Het Jaarboek 2012 is 
fantastisch, geweldig en duizendmaal proficiat met weer zulk een 
prachtige editie van ons Dekenaal Missie Jaarboek !!!  Allerhartelijkst 
bedankt en moge de Goede God en Zijn Engelen en Heiligen, vooral die 
van Weert en omstreken, van het Dekenaat, allen rijkelijk zegenen, die 
op een of andere manier hebben bijgedragen aan dit  Jaarboek 2012. 
Inderdaad: AD MAJOREM DEI GLORIAM!!!
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Hier volgen een paar overwegingen: 
Malawi is nog altijd bij de tien armste landen ter 
wereld. Henk signaleert dat en doet het duide-
lijk uitkomen. Hij stipt als een factor de bevol-
kingsgroei aan. Hier komt nog bij dat meer dan 
de helft van de bevolking minder dan 20 jaar 
oud is. Dat aids nogal heeft huisgehouden en er 
dus ook veel bekwame mensen met capaciteiten 
en kunde, die er eigenlijk nog moesten zijn, er 
niet meer zijn. Hij toont aan dat het erg moei-
lijk is om iets te starten dat niet direct ook weer 
in het niets schijnt te verdwijnen, omdat er zo 
weinig is waar het succes van een interventie 
kan aansluiten en zo toch iets kan bewerkstel-
ligen wat beklijft, duurzaam is.
De vraag wordt dan: Hoe pak je dit alles aan? 
Aan de ene kant ‘vuur blussen’. Dus de ergste 
noden (ver)helpen door het lenigen van deze 
noden. Mensen in nood helpen. Een andere 

Kanttekeningen bij het bezoek 
van Henk Füchs aan Malawi
In Chichewa, onze locale taal zegt men:”mlendo akubwera ndi kalumo 
kakuthwa”. Dit wil zeggen dat je als bezoeker met een scherp mesje 
komt oftewel een nieuwe scherpere kijk op dingen hebt, dan mensen die 
hier al lang wonen. Ik heb dan ook met belangstelling het verslag van 
Henk Füchs gelezen van zijn bezoek aan Malawi voor dit jaarboek. Hij 
beschrijft zijn ervaringen en maakt zijn analyse. 

oplossing is mensen die deze noden ervaren iets 
bijbrengen wat hen zal helpen er zelf iets aan te 
doen. Ontwikkelingshulp. Mensen helpen zelf de 
‘hand aan de ploeg’ te slaan en door aangepaste 
technologie iets te doen aan hun noden. Heden 
ten dage zijn veel partners in ontwikkelingshulp 
het er mee eens dat er nog een derde dimensie 
is. D.w.z. regeringen die tot taak hebben voor 
onderwijs, gezondheidszorg, landbouw, sociale 
zaken etc.  te zorgen, samen met de bevolking en 
gesteund door belastingbijdragen uit die bevol-
king, er toe te brengen deze taak zo goed moge-
lijk te vervullen. Pleitbezorging (in het Engels 
gebruikt men het begrip: ‘advocacy’) voor die 
lagen van de bevolking die dat zelf niet kunnen, 
voor wie het niet gedaan wordt; maar niet alleen 
voor deze groep mensen maar ook samen met 
diezelfde groep.  Daarnaast, daaroverheen is er 
ook werk voor levenbeschouwende organisaties, 

kerken en moskeeën. Want elke aanpak is open 
voor misbruik. Ethiek moet zijn plaats hebben en 
dat betekent in Malawi toch veelal de geloofsge-
meenschappen. 
Zoals wel eens eerder uitgelegd: ons Center for 
Social Concern beweegt zich op al deze vlakken 
maar vooral op het vlak van pleitbezorging. Dit 
is ook vanwege het feit dat veel theorieën  daar 
tegenwoordig op aan sturen. Een tweede priori-
teit is het bevorderen van normen en waarden, 
sociale ethiek. Voor ons betekent dat de sociale 
leer van de kerk. Het nieuwe project of beter, 
de nieuwe aanpak van het Dekenaal Weerter 
Missie Thuisfront (DWMT) zal zich thuis voelen 
op het vlak van aangepaste, kleinere ontwikke-
lingsactiviteiten.  Intussen is het hele bisdom op 
de hoogte van dit plan. Ook dat het heel lang-
zaamaan gestart zal moeten worden. Er is zeker 
al enthousiasme voor. Tobias en het Center 
wachten nu op het signaal uit Weert dat we een 
paar projecten kunnen opzoeken die voorgelegd 
kunnen worden aan de deelnemende parochies. 
Ik hoop dat dit spoedig zal komen. 
Het was fijn om het DWMT te kunnen ontvangen 
in de persoon van Henk Füchs. We hopen dat dit 
het begin is van een duurzame uitwisseling.

Pater Jo Kuppens

verrichten. Niemand anders! Zonder de Priester 
kan de wereld niet bestaan en geen betekenis 
hebben. Of we dat nu geloven of niet, dat doet 
niet ter zake. Dat is de waarheid en daarmee uit! 
En het is hoogtijd dat we echt weer realistisch en 
waarheidsgetrouw worden. En dat is alleen de 
Rooms-Katholieke Kerk. Dit is geen opschep-
perij. Dit is de Waarheid en daarmee uit: ‘Roma 
locuta, causa finita est!’

En nu ‘to the point’: wat is mijn suggestie? 
Europa is in een diepe crisis van wereldwijde 
Goddeloosheid, gebaseerd op dit egoïstisch 
relativisme (alles kun je beredeneren en goed 
praten, als het maar ‘in mijn straatje past’! 
Alleen de priester kan deze duivel verdrijven 
met de krachten van de H. Sacramenten: Doopsel, 
Vormsel en H. Communie (H. Mis en Communie). 
Hoe krijgen we de Priesters naar Europa om 
het ware Geloof weer te laten herleven in 
hart en ziel, in woord en daad? – Re-evangeli-
satie! Europa heeft Afrika ge-evangeliseerd, 
nu moet Afrika Europa re-evangeliseren, want 

Europa heeft het Geloof ‘verloren’ of ‘aangepast -  
gerelativeerd' aan het gemak en het genot. 
Ik stel voor dat het Bisdom Roermond een  
afspraak of plan maakt met ons Aartsbisdom van 
Tororo: Tororo wordt het Klein Seminarie voor 
jongens, die naar Roermond willen gaan  om daar 
de filosofie en het Groot Seminarie te volgen en 
om in Roermond te blijven als gewijde priester 
voor het Bisdom Roermond. Ik weet zeker dat ons 
Klein Seminarie ineens; ’te klein’ wordt om de 
vele kandidaten te bergen. In hun 6-jarige Klein 
Seminarie opleiding ontdekken de professoren en 
de Roermond kandidaten of zij een echte roeping 
tot het priesterschap hebben en dus naar Roer-
mond zullen gaan of niet! In Roermond gaat de 
opleiding dan verder: filosofie en theologie, een 
jaar pastoraal werk in een parochie en daarna 
de Wijding tot het Priesterschap voor het Bisdom 
Roermond, hun hele leven. Ik ben er heel zeker 
van, gebaseerd op GELOOF (niet op psychologie 
of kennis/wetenschap of financiële basis!!) dat er 
binnen 20 jaar weer voldoende Priesters zijn om 
alle mensen van het bisdom geestelijk te helpen 

zich voor te bereiden op het Leven  (na dit aardse 
Tranendal) in die Nieuwe Wereld van Eeuwig 
Geluk en Zaligheid in lichaam en ziel, indien 
wij echt durven te GELOVEN. Bepraat dit maar 
eens met de bisschop (die heeft het adres van 
onze Aartsbisschop, Denis Kiwanukato-te, P.O. 
Box  632, Tororo. Uganda). Ik heb een paar jaar 
geleden naar hem geschreven in een soortgelijk 
verband ! Al veel priesters in Amerika zijn Ugan-
dese Amerikanen. In Boxtel is een Vietnamees 
een zeer geliefde kapelaan. Praat er eens over. 
Kom, veel dank en groeten. En door gaan ! Met 
veel zegen van de Hemel en goede gezondheid 
voor allen.

Pater Hans Smeets   

N.B. Bovenstaande brief van Pater Smeets is van 
september 2012.  In een uitgebreid jaarrapport 
2012 over zijn parochie geeft Pater Smeets aan dat 
de Missonaries of the Poor toegestemd hebben om 
zich in Namatala te vestigen.
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Wie is Pater Kuepers eigenlijk?
Pater Sjaak Kuepers - geboren in 1937 op 
Budschop als de oudste zoon van Harrie Kuepers 
en Maria Wetemans - groeide op gedurende de 
tweede wereldoorlog. In 1940 volgde zijn eerste 
vlucht naar Someren-Heide en daarna nog een 
tweede evacuatie over de kanaal naar Boeket.
Na zes jaar onderwijs op de lagere school Sint 
Lambertus, bezocht hij in 1950 het eerste jaar 
van de, toen pas geopende, Mulo te Nederweert. 
Omdat bleek dat hij goed kon leren liet zijn vader 
hem met tegenzin - op aanraden van de kape-
laan - verder studeren aan het Bisschoppelijk 
College te Weert, ofschoon hij hard nodig was 
op de boerderij. Destijds bezochten aanstaande 
priesters het gymnasium. De mensen dachten dat 
hij priester zou worden, maar hij verzette zich 
daar tegen, omdat hij nog geen roeping daartoe 
voelde. Na het Gymnasium ging hij natuurkunde 
studeren aan de Universiteit van Utrecht. Op het 
eind van het eerste trimester - begin december - 
toen hij zich moest concentreren op zijn examens, 
kreeg hij sterk het gevoel dat hij toch priester 
moest worden.
Daarop ging Sjaak naar Rolduc voor twee jaar 
filosofiestudie. Daarna sloot hij zich aan bij de 
missiecongregatie van de paters van het Godde-
lijk Woord van Steijl (SVD). Eerst een jaar novi-
ciaat in Kalmthout bij Antwerpen en daarna vier 
jaar theologie in Teteringen bij Breda.

Na de priesterwijding op 3 februari 1963 werd 
Pater Kuepers voorbestemd om in Nederland 
te werken voor de begeleiding van missiona-
rissen in de missie. Eerst had hij nog een pasto-
raal trainingsjaar in Washington. Teruggekomen 
bleek al gauw dat er anderen – met meer erva-
ring – waren, die de zorg voor de overzeese 
missionarissen op zich konden nemen. Om die 
reden kon Sjaak missietheologie gaan studeren 
in Nijmegen. In 1967 vroeg hij aan om een paar 
jaar echte missie-ervaring op te doen in Taiwan. 
In 1973 kwam hij daarvan terug, schreef zijn 
doctoraal scriptie en promoveerde in Nijmegen in 
1974 op een proefschrift over de missie in China 
van vóór 1900 en over de Bokseropstand aldaar. 
(China und die katholische Mission in Süd-Shan-
tung 1882-1900. Die Geschichte einer Konfron-
tation.)

Doordat toen de grootseminaries van de congre-
gaties samengevoegd werden aan de universiteit 
van Tilburg hoefde hij niet in Nederland te blijven 
voor de opleiding van de eigen seminaristen, 
maar was vrij om terug te gaan naar de missie in 
Taiwan, waar hij bijna 50 jaar gebleven is.

In Taiwan werkte Sjaak eerst enkele jaren in 
een parochie in Taipei en later was hij werk-
zaam aan de Katholieke Universiteit Fu Jen, in 
bestuursfuncties en als leraar. In de negentiger 
jaren was Pater Kuepers overste van de Chinese 
Provincie, verantwoordelijk voor SVD-missiona-
rissen in Taiwan, Hong Kong en het vaste land 
van China. Na 2000 ging Sjaak acht jaar naar 
Peking in China, waar hij onderzoek deed naar de 
vroege geschiedenis van de universiteit en tege-
lijkertijd zocht hij jonge mensen om als missio-
naris te gaan werken. Verder publiceerde hij een 
studieboek in het Chinees over de theologie van 
de missie, want er is nog niet veel theologische 
literatuur in China.

Nu - met pensioen - is hij toch nog parttime 
werkzaam aan de universiteit in Taipei en wel in 
het onderwijs, namelijk met een cursus over de 
geschiedenis van de Kerk in China en hij geeft 
cursus over het tegenwoordige missiewerk.  
Missie was vroeger mensen onderrichten, dopen 
en een christelijke gemeenschap opbouwen. 
Tegenwoordig is missie veel breder: Enerzijds de 
christelijke gemeenschap te enthousiasmeren 
en zorg te dragen voor de mensen met hun 
problemen in hun eigen omgeving. Anderzijds 
door, met een voorbeeldig gemeenschapsleven, 
een boodschap af te geven, om de maatschappij 
te stimuleren tot een betere samenleving en 
tevens een waardensysteem aan te bieden waar 
de zorg voor de mens centraal staat. 

Verder is Sjaak Kuepers nog verantwoordelijk 
voor de vorming van enkele jonge mensen om in 
de toekomst missiewerk te gaan verrichten.

Pater Sjaak Kuepers,
50 jaar Priester
De van oorsprong Nederweertse priester Sjaak Kuepers, heeft op 3 februari 2013 op Taiwan (zijn werkplek) 
zijn 50-jarig priesterfeest gevierd. Hij komt begin juli naar Nederland om dit heuglijke feit met zijn congregatie, 
zijn familie en zijn “thuisparochie” in Budschop te vieren.

Pater Sjaak Kuepers
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Vacatures Bestuur
In deze uitgave treft u een verslag aan van de trip van onze 
voorzitter naar Malawi. Dit is de eerste stap in het kader van 
het nieuwe beleidsplan. Graag willen wij ons bestuur en vrij-
willigers uitbreiden om dit te gaan uitvoeren.

Wij willen u uitnodigen onze partner te worden en mee te 
helpen.Bent u bekent met het onderwijs in de Weerter regio of 
bent u werkzaam in de gezondheidszorg of wilt u ons graag 
helpen: van harte welkom!
Mail eens naar fuchshenk@gmail.com of bel 0495-452750.



ISABEL LA CATOLICAMISSIONARISSEN OP BEZOEK
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Bijna tien jaar geleden hebben de blauwe zusters 
(dienaressen van de Heer en van de Maagd van 
Matará) in de Oekraïne een huis geopend onder 
de naam “Sint Nicolaas”. Sint Nicolaas is een 
heilige die in de Oekraïne bijzonder vereerd 
wordt en ook in Nederland. Daarom begrijpen 
we waarom hij als patroon voor dit bijzondere 
werk van barmhartigheid jegens de kinderen is 
gekozen. 

Twee jaar geleden woonden in dit huis 60 
mensen: kleine kinderen, baby’s, alleenstaande 
moeders en, vaak gehandicapte, grootouders die 
geen andere plaats hadden om te leven dan bij 
de zusters. Er was blijkbaar grote nood aan de 
zorg die de zusters aanboden. De kinderen die de 
zusters opvangen komen uit zeer moeilijke gezins-
omstandigheden van vaak verslaafde ouders en 
schrijnende armoede. Grootouders, vaak geeste-
lijk of lichamelijk gehandicapt, waren door hun 
familie verlaten. De alleenstaande moeders zijn 
soms meisjes van niet ouder dan 12 -15 jaar 
die in het staatskindertehuis, waar ze woonden 
met kind, niet welkom waren. Het St. Nicolaas-
huis biedt aan ieder een plek om te wonen, op te 
groeien en een menswaardig, gelukkig bestaan te 
leiden. Kinderen in de schoolgaande leeftijd gaan 
naar school. Ook de jonge moeders wordt gepro-
beerd hun schoolopleiding te laten afmaken. De 
zusters passen op de kinderen terwijl zij naar 
school gaan. Sommige kinderen die uit de ouder-
lijke macht ontzet waren vanwege de erbarmelijk 
armoedige leefomstandigheden van hun moeder 
wonen nu verenigd met hun moeder in deze 
kleine ‘stad’ van naastenliefde. Het kleine kleu-
terschooltje waar de kinderen van het huis naar 
toegaan wordt geleid door een van de moeders 
van de kinderen die het drinken heeft opgegeven 

Het Huis van Sint Nicolaas

en nu bij de zusters woont. De ouden van dagen 
genieten de zorg die hun toekomt en zijn behulp-
zaam door bijvoorbeeld te strijken of de aardap-
pels te schillen.  

Het waren alleen wel erg veel mensen in een 
familie en er werd gezocht naar een tweede 
huis. Een man die eigenaar was van verschil-
lende grote reclameborden, bood de zusters 
deze advertentieruimte ter beschikking aan en 
spoedig verscheen op de reclameborden een foto 
van één van de zusters met de kinderen om haar 
heen met de mededeling dat ze een huis zochten. 
In het voorjaar van 2011 heeft iemand die deze 
vraag op de reclameborden zag, inderdaad een 
huis gegeven. Er moest veel gerepareerd worden 
maar in december 2011 kon het huis bewoond 
gaan worden. Nu bestaat de Stad van Naas-
tenliefde van de heilige Nicolaas dus uit twee 
huizen. Eén voor de kinderen en ouderen en één 
voor de alleenstaande moeders en hun kinderen. 
In het huis voor kinderen wonen nu 31 kinderen 
in verschillende leeftijden, 6 grootmoeders, 2 
alleenstaande moeders herstellend van een alco-
holverslaving met hun kinderen, 6 zusters en 4 
vrijwilligsters. Het huis voor de alleenstaande 
moeders telt 8 moeders en 17 kinderen van 
verschillende leeftijden. 

Een groot praktisch probleem vormde de was 
van deze huizen. Met zoveel mensen, vooral 
jonge kinderen en baby’s, was de hoeveelheid 
was iedere dag enorm. De zusters deden die met 
behulp van de kinderen en de moeders met de 
hand, in de zomer buiten met teiltjes. Soms kon 
een kleine wasmachine gebruikt worden en ook 
enkele families in de stad wasten voor de zusters. 
Die families kregen dan soms van buren de vraag 

waarom er kleine kinderkleertjes te drogen 
hingen terwijl de kinderen toch al lang het huis 
uit waren! Maar zelfs met alle hulp kon er niet 
voldoende vaak gewassen worden. Zeker in de 
winter wanneer het drogen lange tijd duurde en 
het huis ook niet voldoende ruimte bood voor 
alle droogrekken om de kleding te drogen.

Om deze redenen werd besloten op zoek te gaan 
naar sponsors voor een industriële wasmachine 
en droger die de situatie zo ontzettend zouden 
kunnen verbeteren en voor iedereen verlichten. 
De zusters zouden meer tijd hebben om aan de 
kinderen te besteden en de kinderen meer tijd 
voor school en andere activiteiten. 
U weet dat de gulle gevers die dit project moge-
lijk maakten, er kwamen dankzij het eigen 
Weerter Missie Thuisfront. In eerste instantie 
werd gedacht aan één grote industriële wasma-
chine maar uiteindelijk is besloten om twee iets 
kleinere machines te kopen. De reden waarom de 
realisatie van het project even op zich liet wachten 
was het onderzoek dat de zusters moesten doen 
naar welke machine het meest geschikt zou zijn 
en waar deze het best gekocht kon worden. In de 
Oekraïne zelf konden deze machines niet gekocht 
worden en ze worden nu geleverd uit Europa 
en de Verenigde Staten. Vervolgens moest de 

In 2012 keurde het Missie Thuisfront een aanvrage van Zuster Maria de 
Anima Christi goed voor de aanschaf van een wasmachine voor het huis 
van Sint Nicolaas. Bijgaande foto’s van het tehuis illustreren dit artikel. 
Op 30 september ontvingen we de volgende, hartverwarmende reactie 
van Maria de Anima Christi:
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ruimte voor de wasmachine bouwkundig in orde 
worden gemaakt. Ook moest de elektriciteit van 
het huis worden aangepast om de capaciteit te 
kunnen leveren die de machines nodig hebben. 
Ook voor deze kosten moesten sponsors worden 
gezocht die inmiddels gelukkig gevonden zijn, 
zodat de werkzaamheden zijn uitgevoerd. Van 
het bedrag dat door alle weldoeners van Stich-
ting Dekenaal Weerter Missie Thuisfront zo gene-
reus is gegeven, konden twee industriële wasma-
chines en een droger gekocht worden. De reden 
om twee machines te kopen is dat deze minder 

elektriciteit en water gebruiken en zo de machine 
steeds vol kunnen draaien. Deze machines waren 
helaas niet direct verkrijgbaar in de Oekraïne. 
Het bedrijf heeft voor ons de bestelling in het 
buitenland willen doen. Dit houdt helaas in dat 
de levering nog enige tijd op zich laat wachten. 
We hopen de wasmachines eind maart in het 
huis van de alleenstaande moeders te kunnen 
plaatsen. Eén van de moeders zal verantwoorde-
lijk zijn voor deze kleine wasserette! Niet alleen 
voor de was van het eigen huis maar ook voor de 

was van het tweede St. Nicolaas huis, dat van de 
kinderen en de ouderen. Dit betekent een grote 
hulp voor de zusters en een eigen, waardige taak 
voor de moeder. Op den duur hopen de zusters 
de tweede machine naar dit huis te kunnen 
verplaatsen maar ook in dat huis zal eerst de 
elektriciteit moeten worden aangepast voordat 
een dergelijke machine geplaatst kan worden. 

Maria de Anima Christi

De zusters dragen hier een zwart habijt in plaats van de gebruikelijke blauwe/grijze. Dit is in de 
byzantijnse-katholieke geloofsgemeenschap een gebruik. 



26www.miss ie thu is f ront .o rg J a a r b o e k  e d i t i e  2 0 1 3

Op dinsdag 2 april, direct na Pasen, vertrek ik 
met de trein vanuit Weert naar Schiphol. Precies 
volgens het spoorboekje komt de trein daar 
aan. Geweldig toch dat openbaar vervoer! Het 
inchecken verloopt na een eerste “foutmel-
ding” door de weegscanner vlotjes. Het vlieg-
tuig vertrekt om 21.00 uur richting Nairobi, Kenia 
waar anderhalf uur later het vliegtuig opstijgt 
naar Malawi, Lilongwe. Direct na het opstijgen 
zien we één van de hoogste bergen de Kiliman-
jaro. Een prachtig gezicht. Na een voorspoedig 
verlopen vlucht van iets minder dan 2 uurtjes 
landen we op 3 april in het zonnige Lilongwe. Als 
ik uit het vliegtuig stap en de trap afloop zie ik 
een drukte van belang. De president van Mozam-
bique is onderweg en zal spoedig landen. Na de 
benodigde formulieren ingevuld te hebben zie 
ik Pater Jo Kuppens al staan. Na een hartelijk 
welkom gaan we naar de auto en rijden we naar 
het centrum zoals het Centrum For Social Concern 
genoemd wordt. Dus als ik het later over centrum 
heb, dan bedoel ik daar dus niet de stad mee. 
Onderweg zie ik veel vrachtauto’s volgeladen 
met mensen achter in de grote bak. Dat blijkt 
hier de bus te zijn. Door het bezoek van de presi-
dent zijn veel mensen onderweg naar het vlieg-
veld. Wat meteen opvalt is de vele mensen die te 
voet onderweg zijn. Ook de vele kleine busjes die 
hier de rol van het “openbare vervoer” op zich 
hebben genomen zijn talrijk en rijden hinderlijk 
van en de weg op. Om 10.30 uur komen we op 
het centrum aan en ga ik na een korte kennis-
making even rusten. Na het middageten gaan 
we even naar een winkel om wat boodschappen 
te doen. Pater Jo laat mij de regeringsgebouwen 
zien en een groot hotel die door Chinezen werden 
gebouwd. Een prachtig hotel dat nog niet open 
is! De regering wil geen vergunning verlenen aan 
de exploitant, die uit Chinezen bestaat, maar wel 
aan een groep mensen die familie is van de rege-
ringleiders. Hoe heet dat ook al weer…..?  De 
verdere bouw van huisvesting voor “belangrijke” 
lui staat nu stil. Chinezen zijn immers niet gek.

Vroeg dag.
’s Morgens is het hier vroeg dag blijkt, want 
de kerkklokken luiden al om 5.30 uur voor de 
H.Mis van 6.00 uur. De kerk ligt ongeveer 100 
meter van mijn verblijfsgebouw, dus ben ik op 

Henk Füchs bezoekt Malawi
In het kader van het nieuwe beleidsplan bezoek ik van 3 tot en met 14 april 2013 het Center For Social 
Concern te Lilongwe, waar Pater Jo Kuppens werkzaam is. In het jaarboek van 2012 hebben wij u over dit 
plan reeds geïnformeerd. Nu is het zaak om te bekijken met wie wij daar zouden kunnen samenwerken en 
de benodigde contacten te leggen voor de toekomst. De reis werd bekostigd door een gift voor dit doel. Een 
uitgebreid verslag treft u hierbij aan.

tijd wakker. Het ontbijt is elke dag om 7.30 uur, 
waarna ik even overleg heb met Pater Jo over het 
programma van de komende dag. In Weert heb ik 
een lijstje gemaakt waar ik zoal filmopnamen en 
foto’s van wil maken. 

Met enkele mannen ben ik per auto naar de 
bergen geweest. Het is een mooie route van ca. 
110 km en dan krijg ik meteen een goede indruk 
van de omgeving en hoe de mensen hier wonen 
en leven. Er zijn hier maar enkele verharde 
wegen die voor de hoofdverbindingen zorgen 
en daarna worden het onverharde wegen. 
Onderweg zie ik weer veel mensen lopend naar 
het werk of de markt gaan. Op kruispunten, die 
er dus niet veel zijn, is vaak een lokale markt 
die tevens als ontmoetingspunt gebruikt wordt. 
De lokale bevolking gaat daar naartoe met de 
weinige verbouwde groenten om die proberen 
te verkopen om dan weer iets anders te kunnen 
kopen. Een armoedige aanblik met ook veel huis-
afval en ontzettend veel mensen.

Lans de weg zag ik tabaksplantages. Nu moeten 
we die niet vergelijken met onze wijze van 
verbouwen en schaalgrootte. Het zijn steeds 
kleiner stukken grond van ca. een halve hectare. 
De oogst is al bijna binnen en op verschillende 
plaatsen zie ik de bladeren gesorteerd over 
bamboe stokken te drogen hangen. De kwaliteit 
blijkt niet best te zijn en wordt dan ook gemengd 
met betere tabaksbladeren uit andere landen. De 
export daalde de laatste jaren door het rookbe-
leid in Europa. Nu is het marktaandeel wereld-
wijd ca. 15% van deze ruwe grondstof. China 
en de USA heeft men als nieuw afzet gebied 
gevonden.

Aangenaam verrast
Vanuit de auto zag ik zowel langs de verharde 
wegen als langs de hobbelige zandwegen overal 
heel kleine groentetuintjes. Kris kras door elkaar 
liggen die verspreid in het gebied. De lokale 
bewoners proberen op deze manier iets meer 
te eten te hebben. Bonen, doperwten, aardap-
pels en zoete aardappels herkende ik wel, maar 
de andere planten niet. Aangenaam verrast was 
ik door dit aan te treffen. Wat ook opvalt is de 
goede staat van onderhoud. Mijn eigen moestuin 

ziet er niet altijd zo mooi verzorgd uit! Water-
putten of een beekje, niet altijd in de buurt te 
vinden, zorgen voor het benodigde water. Lopen 
dus met een plastic emmer of kan.

Als ik die groentetuintjes zie, dan komen we ook 
steeds weer langs kleine dorpjes. Zo’n 20 tal 
hutten die elk stadium van bijna verval vertonen, 
blijken de woningen van de mensen te zijn. De 
huisjes en hutjes zijn maar enkele vierkante 
meters groot en hebben meestal een dak van 
grashalmen. Elektriciteitspalen zie ik nergens. 
De mensen zien er verzorgd uit en de kinderen 
rennen soms achter de auto aan. Ook hier op 
de zandwegen zie ik weer veel mensen te voet 
gaan. Meestal vrouwen die een zware last op hun 
hoofd dragen. Ik zie vrouwen met een complete 
boomstam van wel 3 meter op het hoofd dragen. 
Of een flinke kan met water. Denk dan bij mij zelf: 
rugklachten zullen hier niet voorkomen. Je moet 
kaarsrecht lopen om je last niet te verliezen!  

Langs de weg zag ik ook verschillende mooie 
bloemen staan en jawel het bestaat echt: het Afri-
kaantje groeit hier in het wild op ca. 1400 meter 
hoogte. Aan het einde van de zandweg, die echt 
slecht is, er zaten gaten en sleuven in van zeker 
25 cm diep, kwamen we aan bij een beschermd 
bosgebied. Hier mag niet gekapt worden.
Onderweg had ik meerdere bergen gezien maar 
daarop stonden nauwelijks nog bomen. Allemaal 
gekapt om te stoken voor warmte of koken. Nu 
is het eigenlijk al te laat voor deze maatregel. Er 
is veel te weinig bos over en dat zal het klimaat 
zeker niet goed doen. Na hier even van het prach-
tige uitzicht genoten te hebben, met uitzicht 
op Lake Malawi, gaan we weer langs dezelfde 
weg terug. Er is immers geen andere weg! Een 
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korte maar hevige regenbui zorgt ervoor dat de 
zandweg even glibberig wordt en spoedig zien 
we twee mooie regenbogen. Waarschijnlijk de 
laatste regen dit jaar; 8 maanden droogte volgen 
nu.

Overleg met Tobias
Tobias zal in de toekomst ons aanspreekpunt zijn. 
Hij kent het beleidsplan en we praten over de 
problemen op scholen, met internet etc. Wij, van 
het Missie Thuisfront, hadden het plan om op een 
school een computer neer te zetten en de juffen 
computerles te geven zodat ze kunnen Skypen 
met een school/klas hier in Weert. Maar dat blijkt 
niet zo eenvoudig te gaan hier, vertelt Tobias. 
De internetverbindingen zijn hier heel slecht en 
kostbaar. Om een goede internet verbinding op 
te zetten heb je een satelliet verbinding nodig. 
Maar ook het probleem van afschakelen stroom 
is lastig. De scholen krijgen zo weinig geld van 
de regering dat ze die verbinding niet in stand 
kunnen houden. 

Tobias vertelt dat een school via een boeken-
fonds per 10 kinderen maar een schoolboekje 
krijgt. Dus het kind moet snel werken en dan 
haar of zijn boekje aan een ander kind geven. 
Zou dat boekenfonds er niet zijn dan heeft men 
geen boekjes. Zo is het ook met de eenvoudige 
dingen zoals schriftjes en krijtjes voor het school-
bord, die onbetaalbaar zijn voor de scholen. 
Onvoorstelbaar maar wel de werkelijkheid daar.

Tobias vervolgt: als je aan de kinderen zou vragen 
wat ze willen dan zullen die allemaal zeggen: 
leren werken op facebook! Ik vraag aan Tobias 
of ze dan thuis toch een computer hebben? Nee 
natuurlijk niet, maar het is wel kicken als je op 
facebook bent geweest. Dus de kinderen willen 
iets leren en daarna kunnen ze er niets meer mee 
doen? Ja zo is dat hier nu helaas. Dus ons plan 
schiet zo niet op. Zal eens nadenken wat we dan 
zouden kunnen doen. 

Met gids Erasmus op pad
Met mijn vaste gids Erasmus heb ik enkele keren 
de omgeving bekeken. In het dorp zijn geen 
verharde wegen te vinden en de mensen wonen 
in kleine huisjes. Deze zijn opgetrokken met een 
rode steen die lijkt op een gebakken steen maar 
dat blijkt gezichtsbedrog. Het zijn zelf gemaakte 
stenen van rood zand en cement voor de verhar-

ding. Een soort betonsteen dus maar dan rood. 
Hard zijn ze niet want hier en daar zie ik stapels 
niet gebruikte stenen en die zijn door de regen 
al gedeeltelijk kapot gespoeld. Verder zie ik hier 
en daar een waterpomp en een enkele water-
kraan. De was wordt buiten gedaan evenals de 
afwas. Gewoon op de grond in het rode zand. 
Op matten zie ik gemalen maïs te drogen liggen. 
Hier en daar ook nog een “buurtwinkeltje” ca. 
2 bij 3 meter. Enkele huishoudens hebben op de 
grond stukken hout of groente te koop liggen. 
Wat een armoede!

We komen bij een schooltje en door de ramen, 
zonder glas, zie ik lege klaslokalen. Mijn gids 
vertelt dat alleen de hoogste groepen school-
bankjes hebben, de rest zit gewoon op de 
betonnen vloer. Nergens een boekje te bekennen. 
Buiten spelen enkele kinderen die goede dag 
zeggen en graag op de foto willen. We kwamen 
een jonge moeder tegen die een kindje van 
enkele maanden op haar rug droeg. Ze vertelde 
dat het ziekenhuispostje, 20 minuten lopen van 
hier, gesloten is. Een ongeduldige man heeft een 
zuster gebeten en nu is die post twee weken 
gesloten. Ik vroeg of we film en foto’s mogen 
maken van haar en haar kindje. Dat was goed. 
Erasmus vertelt dat de ziekenhuispost voor 
100.000 mensen uit de regio moet zorgen en ooit 
gebouwd werd voor ca. 40.000 mensen per jaar. 

Per dag bezoeken zo’n 400 mensen deze post. Ze 
hebben dringend weegschalen, bloeddrukmeters 
etc. nodig maar hebben geen geld.

Begrip tijd
Met mijn gids Erasmus had ik nog even een kort 
gesprekje over het begrip tijd. Wij bedoelen dan 
of je ergens nog tijd voor over hebt en alles gaat 
in de westerse wereld sneller en sneller. Erasmus 
vertelt mij dat tijd hier iets heel anders is. Je 
maakt voor elkaar tijd vrij om te praten en samen 
te zijn. Tijd heeft dus een directe relatie met je 
relatie, gesprekspartner.
 
Voorbereidingen zondagsmissen
Op zaterdag middag heb ik op de binnenplaats 
van de parochie rondgekeken en foto’s en film 
gemaakt. Vele parochianen waren hier naartoe 
gekomen om de zondagsmis voor te bereiden. Er 
werd buiten in de tuin gerepeteerd door verschil-
lende koren. Ook zag ik diverse groepjes mensen 
met elkaar in gesprek. Later bleek dat dit praat 
groepen waren die de huiselijke problemen 
van de dag met elkaar bespraken. Als je in het 
zonnetje op de binnen plaats rondloopt en je 
hoort overal mooie gezangen, dan doet dat wel 
wat met je. Fijn te ervaren dat de mensen hier zo 
goed hun best doen om de H.Mis mooi te laten 
zijn. 
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Gaan zitten in plaats van staan
Zondag 7 april ga ik naar de H.Mis die voorge-
gaan wordt door pater Jo. Het is een mis in de 
lokale taal met veel zang, danspasjes en devotie. 
Zeker 1000 mensen zijn naar de Mis gekomen!
Een heel bijzonder moment vond ik de offerande: 
in een grote processie brachten de mensen van 
alles naar het altaar: groente, aardappels, mais, 
fruit en zelfs een levende haan!
Toen ik dat zag dacht ik: zo weinig als men ook 
heeft er is altijd iets om af te geven of te doen 
voor je naaste.

Na de mis spreek ik even met pater Jo  en vraag 
hem het volgende: wat mij tijdens de H.Mis 
opviel is dat men op geheel andere momenten 
gaat staan of zitten. Zo ging men zitten bij het 
lezen van het Evangelie. Pater Jo vertelt mij dat 
het in Afrika gebruikelijk is dat men voor belang-
rijke mensen en sprekers gaat zitten. Ook voor 
het Evangelie gaat men dus uit eerbied zitten. 

3.500 mensen boeken de H.Mis
De volgende zondag morgen bezocht ik de 
kindermis van 8.30 uur. Zeker 1.100 kinderen 
zitten op de grond in de parochiezaal. Pater Jo 
gaat in de mis voor en kan de kinderen goed 
bezig houden. Een pittige jonge dame van 13 
jaar is dirigent van het kinderkoortje en staat 
voor haar taak! 

Elke zondag zijn er hier 3 H.Missen te weten: 
6.00 uur Engelstalige mis 1.200 bezoekers. 8.00 
uur een H.Mis in de lokale taal met ook zo’n 
1.200 bezoekers en even later begint in de paro-
chie zaal de kindermis met 1.100 kinderen.   

Vrouwen praten over andere dingen
Wij werden uitgenodigd voor een BBQ bij een 
van de medewerkers van het centrum, die achter 
het centrum een huis heeft. Dus gaan we naar 
Alex, zo blijkt de stafmedewerker te heten. Het is 
al donker en je hoort het geknetter van het vuur 
al. De bedoeling van deze BBQ blijkt een kennis-
making te zijn met de buurt en haar bewoners, 
want hij woont er nog niet zo lang. Iedereen stelt 
zich dan ook even voor en vertelt wat hij of zij 
doet.

Het valt mij op dat de vrouwen apart bij elkaar 
zitten. De mannen beginnen te lachen als ik 
vraag waarom dat is. Ze hebben daar een 
“goede” verklaring voor: zoals je weet Henk, 
praten vrouwen over geheel ander onderwerpen 
dan wij mannen. Dan is het voor de vrouwen ook 
veel fijner om daar gezellig met elkaar over te 
praten, niet dan?

Als ik later even bij de vrouwen ga zitten blijkt de 
gesprekstof al op te zijn, of kwam dat doordat ik 
een man ben?

Met pater Jo bespreek ik even mijn eerste erva-
ringen en waarnemingen hier. Het lijkt erop  dat 
het grootste probleem dat ik hier zie moeilijk is 
op te lossen. Er zal geen vervolg zijn waardoor er 
geen verbeterd perspectief blijft.
Als voorbeeld noem ik de grote wens van bijna 
iedereen om een computer te hebben. Maar de 
meeste mensen kunnen er nog niet mee werken. 
Er is lang niet overal stroom beschikbaar en dan 
is er ook bijna nergens internet te vinden. 

Pater Jo vertelt mij dan over het aller grootste 
probleem hier: “de bevolkingsgroei! Men 
verwacht in 2050 20 miljoen inwoners te hebben 
en dat is een groei van 200%. Dit land kan die 
mensen niet voeden en onderwijs bieden. Een 
catastrofe!!”
De kerk zal mee moeten werken aan het remmen 
van die bevolkingsaanwas. Hij vervolgt: “In 
sommige gevallen wordt abortus goed gevonden 
maar het voorkomen van een zwangerschap niet. 

Wordt abortus straks de bevolkingsgroei remmer 
van de toekomst? Dat mag toch niet gebeuren! 
Beter een zwangerschap voorkomen dan in een 
later stadium een nieuw leven doden, toch?!”

De economische situatie in Malawi is rond 
uit slecht te noemen. Het land heeft nauwe-
lijks producten om te exporteren en moet veel 
invoeren. Daarvoor moet dan de hoofdprijs 
betaald worden. Zo is maïs hier het belangrijkste 
voedsel. Als de oogst mislukt dan hebben we een 
gigantisch probleem. Maar wat veel erger is, dat 
gebeurde onlangs hier vlakbij. De oogst van het 
vorige jaar was opgeslagen in pakhuizen. Maar 
men had tijdens het regenseizoen niet goed 
opgelet en het dak lekte waardoor heel veel maïs 
bedorven is. Veel hard werken voor niets geweest. 
Maar ook het zaad voor de komende zomer is 
verloren gegaan. Je ziet de prijs nu al stijgen. Dan 
moet je weten dat het dagloon van een bouw-
vakker of stratenmaker ca. e 1,00 is. Dan kom 
je niet ver met een gezin van 4 of 5 personen. 
Dus daarom zagen wij deze mensen niet bij de 
supermarkten. Kunnen ze helemaal niet betalen. 

Soms trek ik mij even terug en denk na over alles 
wat ik besproken en gezien heb. Het is hier moei-
lijk om iets te doen wat blijvend zal zijn. Er is 
vaak geen vervolg mogelijk. Wat gaat dan onze 
primaire doelstelling worden voor het DWMT om 
hier iets te gaan doen?

*  een week/maand goed leven door een gift en 
daarna weer terugvallen?

*  geven wat ze vragen en niet nadenken over het 
nut ervan?

*  een cirkel systeem bedenken dat gesloten blijft 
en overleeft?

Alleen op pad
Af en toe ga ik maar eens alleen de naast gelegen 
wijk in. Zo loop ik eens langs een klein kantoortje 
met enkele computers en printers. Een man en 
zijn vrouw blijken daar een bedrijfje te runnen. 
Ik vraag of ik een foto en film mag maken. Dan 
vragen ze mij waarom ik dat wil en waarvoor en 
nodigen mij uit om binnen te komen.  

We praten samen over de mogelijkheden en 
problemen van dit land en deze regio. Natuur-
lijk wil iedereen een computer maar dat heeft 
niet veel zin. Ze kunnen er niets mee doen (geen 
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kennis, stroom en internet) Maar een computer 
beschikbaar stellen voor een klein bedrijfje 
zoals zij hebben, dat is wel zinvol. Dan kun je de 
mensen in een klein gebied helpen met brieven 
maken en mail versturen of een kopie maken van 
een brief die ze ontvangen hebben. Voor dit soort 
gebruik heb je aan een oude pc voldoende als er 
maar Word en Excel op zit. De printer mag ook 
eenvoudig zijn. Omdat hier de internet verbin-
dingen langzaam zijn is een snelle pc niet nodig.              
Als ik zo rond kijk in hun bedrijfje zie ik inder-
daad zeer gedateerd materiaal staan.

De man vertelt mij dat als de scholen hier 
computeronderwijs zouden  kunnen geven dan 
verwachten wij dat het 10% van de kinderen 
meer perspectief geeft op een baan in de stad.

Als ik 's morgens vroeg wakker was maakte 
ik rond 6.00uur een korte wandeling naar het 
buiten het centrum gelegen dorp. Zag kinderen 
die al te voet naar school gingen en anderen 
naar het werk of ernaar op zoek. In de straatjes 
(paden) voor de huisjes liggen al weer enkele 
groenten te koop en men maakt de straat schoon 
met een handbezem van lang gras. Ook wordt er 
dan al gewerkt in de kleine groentetuintjes. 

Kwartaal vergadering 
Om 8.30 uur start de kwartaalvergadering van 
de staf van het centrum. Hier kennen ze ook 
een Limburgs kwartiertje maar dat zal dan wel 
een Afrikaans halfuurtje worden, want nog niet 
iedereen is aanwezig. Pater Jo is daar duidelijk 
niet blij mee. Dan wordt ook nog eens de stroom 
uitgeschakeld en lopen we nog meer vertraging 
op. De verlengkabels om de pc’s aan de praat te 
houden worden uitgerold. 

Na afloop van elk kwartaal evalueert men de 
verzamelde cijfers over het land. Zo komen aan 
de orde: economie, wetgeving, gezondheid, 
inflatie en maatschappelijke gevoelens van de 
bevolking. Ook wordt er stil gestaan bij de inter-
religieuze transformatie. Zo wordt er gekeken 
naar: hoe gaat de regering om met de problemen 
in het land en wat heeft dat voor resultaat voor 
de lokale bevolking? Bureaucratie houd veel tijd 
en geld tegen. Het wil maar niet vlotten. Zo blijkt 
dat de ziekenhuizen op papier budget krijgen van 
de regering voor voldoende medicijnen. Maar 
heel veel medicijnen worden achter gehouden 

of komen nooit aan in de ziekenhuizen waardoor 
het tekort voor veel te hoge prijzen zorgt. Pater 
Jo stelt aan de orde of het wel goed is dat de 
markt geliberaliseerd wordt? Niet in alle gevallen 
is dit een oplossing. Soms moet je dat niet willen, 
dan kan de regering af en toe ingrijpen en daar-
door de prijs van bijvoorbeeld maïs lager houden.    

Er loopt nu ook een onderzoek naar de bevol-
kingssamenstelling onder de kinderen. Hoeveel 
kinderen van welke leeftijd en wonen waar? 
De gezondheidstoestand wordt ook geïnventa-
riseerd. Dan kijkt men naar het bestedingspa-
troon en de investeringen in betreffend gebied 
door de overheid. Welke effecten dat heeft 
wordt daaruit geïnventariseerd. De tussen-
tijdse stand van zaken lijkt al aanwijzingen te 
geven van de relatie  budget en ondervoeding. 
Kinderen zijn veel ongezonder in de gebieden die 
weinig middelen hebben. De meeste gezinnen 
moeten rondkomen met 40 eurocent per dag per 
persoon! In deze gebieden controleert men ook 
het schoolverzuim van deze kinderen. Immers 
de ouders kunnen het schoolgeld niet betalen. 
Toch is dat een vreemde trend, daar de overheid 
besloten had die gezinnen te helpen. Vraag is dus 
waar dat geld blijft?

Later sprak ik met een van de stafmedewer-
kers over de resultaten van het onderzoek naar 
voeding. Hij vertelde mij hoe ze aan de gegevens 
komen. In de te onderzoeken regio heeft elke wijk 
een rapporteur die vragenlijsten met de gezinnen 
doorneemt en invult. Deze lijsten worden door 
de stafmedewerkers opgehaald en direct met de 
mensen ter plaatse besproken. Soms blijken de 
gegevens niet op tijd gereed te zijn en dan wordt 
het moeilijk om aan juiste informatie te komen.

Boekenpakket DWMT overhandigd
Pater Jo heb ik tussendoor ook nog het jaarlijkse 
boeken pakket van het DWMT te overhandigd. 
Volgens mij is dit een uniek moment zei ik tegen 
pater Jo. Nog nooit is er iemand van het DWMT 
het jaarlijkse boekenpakket met palmtakje 
persoonlijk naar de missionaris komen brengen! 

Bezoek aan scholen
Met pater Jo heb ik enkele scholen bezocht. Een 
meisjesschool en een jongensschool. Naast de 
meisjesschool lag ook een ziekenhuis waar we 
even een kijkje gingen nemen. Op beide scholen 
hetzelfde beeld: een computerklas waar oude 
pc’s staan en waarvan er waarschijnlijk verschil-
lende niet meer werken.
In het klaslokaal is geen internet verbinding. 
De kinderen mogen steeds met vieren 2 uurtjes 
op het net bij de directrice van de school. Op 
de meisjes school zitten 586 kinderen terwijl er 
maar plaats is voor 420. De zuster vertelde: je 
kunt bijna geen nee verkopen aan die gezinnen. 

Het naastgelegen ziekenhuis ziet er netjes uit 
maar totaal niet te vergelijken met onze zieken-
huizen. Moet er niet aan denken dat ik hier iets 
krijg! Naast het centrum bezocht ik met mijn 
gids Erasmus een zgn. “modelschool” die van de 
overheid is. De school is al 30 jaar oud en was 
bedoeld om andere plaatsen te laten zien hoe je 
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een school moet opzetten en bouwen. Vanwege 
de Paasvakantie zijn er vandaag geen kinderen 
op de school en iemand gaat de directeur 
halen. Een vriendelijke mevrouw laat ons haar 
kantoortje zien: geen computer te bespeuren! 
Nee die hebben we niet en zou ik o zo graag 
willen hebben. Snel geeft ze mij haar naam en 
gegevens met de vraag of ik daarvoor kan zorgen. 
Met een glimlach vraag ik haar dan of dit wel een 
modelschool mag heten, want buiten zag ik een 
grote stapel kapotte schoolbankjes. Ze moet er 
ook om lachen en dan vervolgt ze: wij kunnen 
het herstel daarvan niet betalen. De planken zijn 
veel te duur en de timmerman vraagt te veel geld 
voor de reparatie. 

Met pater Jo bezochten we in Lilongwe de tech-
nische school Don Bosco. Daar zag ik jongens en 
meisjes werken aan een auto. Voor een van de 
meisjes wordt het schoolgeld door het centrum 
betaald. Pater Jo zegt dat hij daar waarschijnlijk 
mee moet stoppen, want hij krijgt steeds minder 
geld binnen voor hun werk. Erg jammer voor 
dit meisje, maar wij kunnen niet anders. Daar 
gingen we ook even de meubelmakersopleiding 
binnen en zagen daar jongens aan het werk die 
kasten en stapelbedden aan het maken waren. 
De machines zijn eenvoudig maar zien er goed 
uit en komen uit Nederland.
Nadat we de opleiding tot kleermaakster hadden 
bezocht, waar ook een jongeman in opleiding 
was, sloten we dit schoolbezoek af.

Bezoek aan Muwa
Op vrijdag 12 april, gingen we een heel oud 
dorpje genaamd Muwa bezoeken. Dit is een 
dorpje gelegen in de bergen en geheel verwij-
derd van het stedelijke gebied. Hier heeft pater 
Jo 20 jaar geleden ook nog gewerkt. Een rit van 
165 km door vlak maar ook berglandschap. Het 
laatste stuk bestond uit vele haarspeldbochten. 

Prachtige vergezichten wisselen zich af en hier 
en daar zag je heel kleine dorpjes met huisjes 
met grasdaken. Langs de weg probeerden deze 
mensen allerlei zaken te verkopen zoals kippen 
en houtsnijwerk. Als we het dorp Muwa bereiken 
waan je je echt vele eeuwen terug en herkende 
ik veel van documentaires op TV. Ook herinnerde 
ik mij de verhalen van een tante die missiezuster 
was en in de Congo is geweest. 

Er staat een mooi museum over de laatste 150 
jaar van Malawi met veel kleding van dansers 
uit vervlogen tijden en mooi houtsnijwerk. Na de 
lunch maakten pater Jo en ik een rondgang door 
het dorpje. Onvoorstelbaar hoe die mensen hier 
leven en wonen. De kinderen willen op de foto 
of film. Veel oudere mensen komen pater Jo en 
mij een hand geven en vragen hoe het met ons 
gaat. Ze vragen om even te komen kijken naar 
hun huisje en laten zien waar ze mee bezig zijn: 
maïspap koken, hout hakken, was doen etc. 

Enkele kinderen lopen met ons mee. Eentje ziet 
dat ik een pen bij me heb en wil die hebben. 
Maar ik wil dat niet doen omdat dan de andere 
kinderen niets krijgen. Later vraagt pater Jo of ik 
de pen aan een van de jongens wil geven. Ik zeg 
als er geen trammelant van komt dan wil ik dat 
best doen. Pater Jo spreekt de kinderen toe en ik 
kan de pen gerust geven. Het blijft rustig en de 
jongen die de pen kreeg glunderde met zijn hele 
gezicht.

Overleg Bisdom
Pater Jo en ik hadden een afspraak met een verte-
genwoordiger van het Bisdom. Eigenlijk zouden 
we de Bisschop spreken maar die is momenteel 
ziek en naar zijn geboorteland Canada terug om 
het ziekenhuis te bezoeken. We praten over de 
opzet van het nieuwe beleidsplan en de vraag 
is of het Bisdom daaraan haar goedkeuring kan 
geven. Na enkele details toegelicht te hebben 
krijgen we groen licht en zal het Bisdom zorgen 
voor een comité  zoals het DWMT zodat we een 
goede gesprekspartner hier in Lilongwe hebben. 
Met een handdruk bevestigen wij de samenwer-
king. Zie ook het artikel van pater Jo elders in dit 
jaarboek. 

Hoe verder?
Op de laatste middag heb ik nog éénmaal een 
ronde in de omgeving gemaakt en alle indrukken 
nog eens laten bezinken. Een mooie uitdaging 
ligt er voor ons. Het zal vast en zeker met vallen 
en opstaan gepaard gaan maar je krijgt er echt 
een goed gevoel bij om te zien dat je hier met 
weinig al veel kunt doen voor de lokale bevol-
king. Maar dan moet je volgens mij wel een 
gesloten kringloop opzetten. Als voorbeeld denk 
ik dan aan het schoolbanken probleem.

Enkele meisjes die een administratieve en econo-
mische opleiding hebben gevolgd zouden een 
bedrijfje kunnen opzetten voor inkoop en verkoop 
van schoolbenodigdheden. Enkele jongens die 
timmeren/meubel maken hebben geleerd een 
houtbewerking bedrijfje op laten zetten.  Jongens 
die metaal bewerken hebben geleerd zouden dan 
een staalbewerkingsbedrijfje kunnen opzetten.

Deze bedrijfjes werken dan samen om school-
bankjes te maken en deze tegen betaalbare 
prijzen aan de scholen leveren. Als dit lukt heb 
je toch meerdere gezinnen die een iets beter 
bestaan hebben. Varianten hierop zijn zeker 
mogelijk.
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Exclusief importeur van o.a.

Château La Tour de By – Bordeaux

Veenwouden – Zuid-Afrika

Azienda Dei – Italië

Tahuna – Nieuw-Zeeland

Josef Ehmoser – Oostenrijk

TTamaya – Chili

Weingut Schmitges – Duitsland

Persoonlijk advies

Eigen bezorgdienst

Topkwaliteit 

Gunstige prijzen

Al 90 jaar uw persoonlijk adviseur voor kwaliteitswijnen!

                         www.colaris.nl
Franklinstraat 1 6003 DK  Weert  T 0495-532462  E info@colaris.nl 

& 0495 85 25 12
Karin van Nieuwenhoven

Peter Bouwels

Maasstraat 46 / Weert

’n borrel
’n feest...
    of...
zomaar
lekker uit

GEWOON
GEZELLIG

Café
TRAMHALT

Al meer dan 45 jaar een vertrouwd adres!

Elektro Peulen
St. Luciastraat 18
6002 BP Weert

T : 0495-534651
E : info@peulenbv.nl
I : www.peulenbv.nl

Apotheek Zuijdgeest
Nassaulaan 62
6006 CR  Weert
Tel. 0495 - 524084

 Restaurant
 Spieghelpaleis

De Luifel

Voor alle feesten en partijen
Huwelijksfeesten (20-120 pers.)

Verjaardagen • Buffet • Koffietafel

www.deluifelstramproy.nl
info@deluifelstramproy.nl

Julianastraat 2  •  Stramproy
Telefoon 0495-561630 / 06-13533620

Schnitzels vanaf € 9,00

3-gangen menu's
vanaf € 19,95
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Ondersteuning Missionarissen
De ondersteuning van Nederlandse (oud-)missionarissen is vanaf de oprich-
ting een centrale taak van Mensen met een Missie.
Anno 2010 bestaat de ondersteuning uit:
-   het bepleiten van de belangen van missionarissen bij de Nederlandse 

overheid;
-  de verstrekking van diverse uitkeringen aan missionarissen;
-  de verzorging van verzekeringen en andere personele zaken;
-  het ondersteunen van missieprocuratoren.

De intensiteit van de belangenbehartiging is aan verandering onderhevig. 
Er zijn een kleine duizend missionarissen actief in het buitenland, uitge-
zonden door bijna zeventig verschillende religieuze instituten. Het terug-
lopen van het aantal missionarissen heeft geen gevolgen voor de oriëntatie 
van Mensen met een Missie op deze kerntaak. Mensen met een Missie blijft 
zich zo goed mogelijk inzetten voor de belangen van missionarissen.

Projecten
Mensen met een Missie ondersteunt kleinschalige ontwikkelingsprojecten 
in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Samen met onze partners werken wij aan 
vrede en gerechtigheid.
Het is onze overtuiging dat het werk in deze landen bij uitstek door de 
mensen dáár kan worden uitgevoerd. Daarom steunen wij onze partner-
organisaties vooral financieel. Alleen op verzoek van onze partners in het 
Zuiden zendt Mensen met een Missie ontwikkelingswerkers uit. Bijvoor-
beeld als er behoefte is aan kennis en expertise, waar de lokale organisatie 
zelf niet over beschikt. Wanneer er een vacature is, kan men die vinden 
onder vacatures.
Een persoonlijke benadering, wederzijds respect en kleinschaligheid zijn 
voor de werkwijze van Mensen met een Missie essentieel. Aansluiten bij 
lokale initiatieven, daar staat de organisatie voor!

Thema’s
Mensen met een Missie gelooft in de kracht van gemeenschappen, van 
mensen die solidair en georganiseerd zelf de strijd aangaan vóór sociale 

Mensen met een Missie
Op de contactavond van het Missie Thuisfront november afgelopen jaar , werd ook een presentatie gegeven door 
Chantal Tieleman over haar organisatie ‘Mensen met een Missie’, gevestigd in den Haag. Deze organisatie is in 
een aantal opzichten de opvolger van het vroegere Centrale Missie Commissariaat. De taak en werkwijzen zijn 
als volgt:

gerechtigheid en tegen het maatschappelijke onrecht dat zij ervaren. 
Mensen met een Missie onderscheidt zich van veel andere organisaties 
door de steun aan een sterk netwerk van lokale gemeenschappen en veelal 
kleine organisaties die zich inzetten voor de verandering van machtsver-
houdingen. Wij investeren in mensen, niet in stenen. Verandering moet van 
onderop, van de mensen zelf komen.
Onrecht verdwijnt niet van vandaag op morgen. De samenwerking van 
Mensen met een Missie met haar partners kenmerkt zich door trouw, een 
lange adem en een vraaggerichte benadering.
Mensen met een Missie concentreert haar activiteiten op drie thema’s: 
Vrede & Verzoening, Geloof in Bevrijding en Participatie.

Samenwerken met grass roots organisaties
Grote ontwikkelingsorganisaties richten zich op semi-overheden en geïnsti-
tutionaliseerde verbanden. Het particulier initiatief werkt samen met indi-
viduen. Mensen met een Missie bereikt het niveau daartussen: kansrijke, 
ontluikende gemeenschapsinitiatieven aan de basis die als vliegwiel voor 
maatschappelijke verandering fungeren. Mensen met een Missie heeft een 
fijnmazig en sterk netwerk waarin mensen worden gestimuleerd om zich-
zelf te organiseren.

Levensbeschouwelijk betrokken
Mensen met een Missie onderscheidt zich door de steun aan een sterk 
netwerk van gemeenschappen en organisaties die zich vanuit een gelovige 
inspiratie (‘faith-based’) inzetten voor sociale gerechtigheid. Deze organi-
saties beschouwen de samenleving als hun werkterrein en slaan daarbij 
een brug naar anderen. Mensen met een Missie en haar partners weten 
van binnenuit welke positieve rol religie kan spelen in maatschappelijke 
processen. Mensen met een Missie ziet haar christelijk-katholieke inspiratie 
niet als zaligmakend, maar juist als opening naar dialoog en een diepere 
verstandhouding met andere religies.

Linking & learning
Mensen met een Missie is één van de weinige organisaties die zich inzet 
voor Zuid-Zuid kennisoverdracht van basisorganisaties. Kennisuitwisseling 
en leren van elkaar staan centraal binnen de partnernetwerken én tussen 
Mensen met een Missie en haar Zuidelijke partners. Dit leidt tot een meer 
gelijkwaardige rol ten opzichte van onze partnerorganisaties.
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Twan en Mia Minten
Kruisstraat 53

6034 RJ Nederweert Eind
Telefoon 0495 - 631296

Ook wij willen de Missionarissen steunen.

SINT-ROCHUSPAROCHIE   BUDSCHOP

Klaroenstraat 15
6004 DP Weert

Tel. 0495 - 53 26 23
GSM 06 51 33 54 76

E-mail: janssen11@ziggo.nl



35www.miss ie thu is f ront .o rg J a a r b o e k  e d i t i e  2 0 1 3

De Stichting  heeft haar naam gekregen van het 
dorpje ‘Peramiho’ in Zuid-Tanzania. In dat dorpje 
is Monique Derrez in 2008 voor de eerste keer 
actief geweest als fysiotherapeute in het zieken-
huis. Daar heeft ze kennis gemaakt  met werken 
in een derde wereld land, een ervaring die diepe 
indruk op haar maakte. Daarna wilde ze een 
manier vinden om blijvend iets te betekenen voor 
de mensen van deze streek. In dit dorpje brengt 
Monique jaarlijks haar vakantie door als fysio-
therapeute in het St. Josephs missieziekenhuis.

Leon van Enckevort kwam in 2009 in contact met 
Monique’s werk in Peramiho en dit heeft hem 
niet meer los gelaten. Het is voor hem boeiend, 
leerzaam en aangrijpend en  hij is, zoals hij zelf 
zegt, besmet met het virus dat Peramiho heet. 
Tijdens zijn verblijven in Peramiho zet Leon 
zich in om de medewerkers van het ziekenhuis, 
de paters en leraren, kennis bij te brengen in 
het omgaan met en de mogelijkheden van een 

Stichting Peramiho

De bouw van waterputten in Peramiho

Op de contactavond 2012 van het Missie Thuisfront gaven Monique Derrez en Leon van Enckevort een 
presentatie over de stichting PERAMIHO.

computer. Dit is voornamelijk gericht op het alge-
meen gebruik van de computer en de aanwezige 
software.
Tijdens haar uitzendingen naar Peramiho hield 
Monique zich niet alleen met patiënten bezig. 
Haar werk was voornamelijk gericht op kennis-
overdracht aan de plaatselijk fysiotherapeuten, 
het geven van les aan de artsen en verpleegsters-
opleiding en verder was ze beleidsmatig bezig.

Na de eerdere werkvakanties kreeg Monique het 
idee gekregen om een stichting op te richten:  
de Stichting Peramiho. Deze heeft  de volgende 
algemene doelstellingen:
-   het ondersteunen van het lichamelijke, gees-

telijke en/of sociale welzijn van kinderen en/
of volwassenen. Hetzij direct of indirect in de 
gezondheidszorg en/of onderwijs en /of sport; 
en

-   het verrichten van alle verdere handelingen, 
die met het vorenstaande in de ruimste zijn 
verband houden of daartoe bevorderlijk 
kunnen zijn.

Na de ervaringen opgedaan in 2008 en 2009 
en het oprichten van de stichting zijn er vier 
concrete doelen geselecteerd waarvoor we de 
stichting  zich wil  inzetten:
-   Het ondersteunen van het plaatselijke zieken-

huis in Peramiho,
-   Het ondersteunen van het weeshuis Morogoro 

(150 kinderen) met bijbehorend lepradorp
-  Het realiseren van waterprojecten en
-  De bouw van een kleuterschool

Monique Derrez 

Leon van Enckevort 

Tijdens hun aanwezigheid in Peramiho zullen 
Monique en Leon zelf de benodigde materialen 
aankopen om er verzekerd van te zijn dat het 
geld correct besteed wordt. Daarnaast zeggen ze 
zeer betrouwbare counterpartners ter plaatse te 
hebben.
Voor de ondersteuning van het plaatselijke 
ziekenhuis en het realiseren van de waterpro-
jecten is er counterpartner dokter Mushi, lid van 
het managementteam van het ziekenhuis. Voor 
de bouw van de kleuterschool zijn de Missionary 
Benedictine Sisters hun partner.
Het weeshuis Morogoro en de lepradorpen Moro-
goro en Litisha vallen onder de supervisie van 
zuster Fromunda van de Benedictine Sisters. Zij 
leidt het weeshuis en de lepradorpen sinds 1969. 
Samen met zuster Fromunda willen Monique 
en Leon  hun bijdrage leveren aan de primaire 
levensbehoeften in het weeshuis en beide lepra-
dorpen.

We wensen Monique en Leon beiden veel succes 
met hun prachtige werk in Peramiho.

Onderstaand zijn enkele foto’s voor het opzetten 
van watervoorziening in het dorp, ook gespon-
sored door Peramiho.
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Huisstijldrukwerk

Affiches

Brochures

Kranten

Digitaal drukwerk

4-Kleuren offset

Buitenreclame

Ontwerpstudio

uw partner in totale
grafische communicatie

Maaspoort 14a - 6001 BP  Weert
Postbus 517 - 6000 AM  Weert

Tel. 0495 52 14 29

info@drukkerijlempens.nl
www.drukkerijlempens.nl

Adv. Missiethuisfront  26-04-2010  16:58  Pagina 1

T I M M E R F A B R I E K

SINDS
1809

Timmerfabriek Palmen BV
Hoverveld 10 - 6039 SE Stramproy
T +31 (0)495 56 22 26
F +31 (0)495 56 35 65
E info@timmerfabriekpalmenbv.nl
W www.timmerfabriekpalmenbv.nl

Hupperetz
 Stadsapotheek sinds 1898

Hoogstraat 27 & Hegstraat 28, 6001 ET Weert
Telefoon 0495-532461, www.hupperetz.nl

Betrouwbaar
en dichtbij
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Vastenactie Projecten 2013

Dit vraagt even om een toelichting. De missie 
paters en zusters worden elk jaar gevraagd of 
ze een project hebben waarvoor wij een onder-
steunende rol kunnen zijn. Dan krijgen wij 
enkele aanvragen voor projecten met de finan-
ciële omvang zoals in de kolom Project staat 
genoemd. De projecten worden dan eerst door 
het bestuur beoordeeld en in een vergadering 
met de missiecomités wordt dan besloten welke 
projecten voor welk bedrag wij zouden kunnen 
ondersteunen. Dit wordt mede bepaald door de 
mogelijkheden van elke parochie. Het vastge-
stelde doelbedrag ziet u dan in kolom aanvraag 
staan. Twee maanden na de vastenactie komen 
alle comités weer in een vergadering bij elkaar 
en rapporteren dan de definitief ingezamelde 
bedragen die u in kolom Vastenactie terug ziet. 
Meestal komen er nog giften later binnen en dan 
kunnen we terug zien op een zeer geslaagde 
vastenactie 2013.

Project 13.01
Aangevraagd door zuster Materna. In Los Palos-
Oost Timor heeft men een stuk grond van 6ha 
gekregen om daar groente te verbouwen. Dit 
grondstuk heeft nog geen waterput om de 
groeten van water te voorzien. Om de groenten 
later naar de markt te vervoeren heeft men 
om een gebruikte motorfiets met groentebak 
gevraagd. De omheining met draad zal door een 
andere partij gefinancierd worden. Als de groen-
tetuin eenmaal goed bewerkt wordt kunnen 
twee mensen en hun gezin, die daar werkzaam 
zijn, van de opbrengst leven.

Project 13.02
Pater Jo Kuppens uit Lilongwe in Malawi vraagt 
om een bijdrage voor de bouw van een staf-
huis. Dit wordt dan gebruikt door de gastdo-
centen die door het ‘centrum for social concern’ 

worden uitgenodigd. Het nieuwe beleidsplan van 
het DWMT is ook gebaseerd op communicatie 
tussen de scholen daar en hier. Omdat de meeste 
scholen geen computer kunnen betalen wil hij er 
twee stationeren op twee scholen. Dan kunnen 
we in het najaar starten met skype verbindingen 
op de lagere scholen.

Project 13.03
Wij ontvingen een aanvraag van pater John 
Visser die weer een groots plan gaat uitvoeren. 
Met dat grote plan kunnen wij hem niet helpen 
maar wel met de start daarvan. De grond waarop 
ook een tehuis voor priesters gebouwd gaat 
worden moet bouwrijp gemaakt worden. Om 
alles te bewaken tegen diefstal zal er een klein 
huisje voor de bewaker gebouw worden. Met het 
bouwrijp maken en het bewakershuisje kunnen 
wij pater Visser wel helpen.

   A A N V R A A G  O P B R E N G S T
N R .  P R O J E C T :  P R O J E C T :  B E D R A G :  V A S T E N A C T I E :  PA R O C H I E C L U S T E R S

13.01 Motorfiets met groentebak en gemetselde 
 waterputten Paihoto - Zuster Materna e   2.500  e   2.500   e   3.657  Nederweert, Budschop,
     Eind en Ospel

13.02 Staf huis cfsc Malawi en computers met site 
 communicatie school, Pater Jo Kuppens e 18.000  e 15.000  e 12.900  Stramproy, Tungelroy,
     Swartbroek, Laar,  Boshoven en
     Kelpen

13.03 Bouwrijp maken 10 Ha grond in Burma en 
 beveiligingshuisje - Pater Johan  Visser e 10.000  e 5.000  e   4.911  Parochies binnen stad Weert

 Totalen: e 30.500  e 22.500  e 21.468

Dit jaar hebben wij ondanks het slechte “klimaat” toch onze doelstellingen kunnen realiseren. Een grote pluim 
voor de collectanten en de missie comités is hier dan ook op zijn plaats. In het overzicht ziet u de project 
bedragen genoemd. 
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Brugstraat 21
6031 EE  Nederweert

Telefoon: 0495-631237

www.pleunismode.nl

Mode voor de
moderne vrouw

Mariastraat 2
6039 AX Stramproy
Tel. 0495 561356

Boekenderweg 2a
6017 CP Thorn
Tel. 0475 561266

't Goedkope Huis
Weert

Maaspoort 58
Tel. 0495-533552

Openingstijden:
Maandag: gesloten

Di. t/m Vr.: 09.00-17.00 uur
Zaterdag:   09.00-16.00 uur

Maaspoort 42, 6001 BR Weert, Tel. 0495 53 23 95
Nieuwe Markt 10, 6001 EL  Tel. 0495 52 11 27
Oranjeplein 239, 6006 CX  Tel. 0495 53 11 72
Friezenstraat 4, 6004 BD  Tel. 0495 53 88 82
Limburglaan 100, 6004 HE  Tel. 0495 52 15 05
Boshoverweg 55a, 6002 AM  Tel. 0495 45 27 52



AUTO-ORIËNTATIERIT 2012
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Stienen Bedrijfselectronica bv
Mangaanstraat 9, 6031 RT Nederweert
T. 0495-632926  F. 0495-632981  www.stienenbe.com

Edisonlaan 5

Specialist in 
woning- en scholenbouw 

Beheersmij. L.G. Smolenaers b.v.
Smolenaers Bouw Systems b.v.

Smolenaers Verhuur b.v.
Bouw- Adviesburo Smolenaers b.v.

Postbus 221, 6000 AE  Weert, Telefoon: (0495) - 56 68 88, Fax: (0495) - 56 68 80, E-mail: info@smolenaersgroep.nl



41www.miss ie thu is f ront .o rg J a a r b o e k  e d i t i e  2 0 1 3

Rondvlucht
6 september 2012

Onder de deelnemers van de jaarlijkse fiets- en autotocht werd een loterij georganiseerd, waarvan de deelnemers 
een rondvlucht werd aangeboden. De gelukkigen waren Jan Nies, Truus Geuchenmeier en Bert Verheggen. 
Omdat Bert Verheggen en Truus Geuchenmeier verhinderd waren aan de vlucht deel te nemen is Frits Kirkels in 
hun plaats meegegaan. Onder een schitterende lucht leidde de vlucht met piloot, Michel Stienen, over de Weerter 
omgeving van Roermond en Weert. 
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Christus Verlosser Zusters van Christus Verlosser - (Geen pauselijke congregatie maar een streekcongregatie uit Bretagne)
CICM Congregatio Immaculati Cordis Mariae - Congregatie van het Onbevlekt Hart van Maria (Scheutisten)
CSSp Congregatio Sanci Spiriti - Congregatie van de Paters van de H. Geest (Spiritijnen)
FIC Fratrum Immaculatae Conceptionis Beatae Mariae Virginis - Broeders van de Onbevlekte Ontvangenis van de H. Maagd Maria (Broeders van Maastricht)
FMM Franciscanessen Missionarissen van Maria
FPS Liefdezusters van het Kostbaar Bloed (Sittard/Windraak)
M.Afr. Sociëteit van de Missionarissen van Afrika (zie SMA)
MHM Mill-Hill-missionarissen
MSC Missionarii Sacri Cordis Jesu - missionarissen van het H. Hart
OCD Ordo Carmelitarum Discalceatorum - Ongeschoeide Karmelieten
OFM Ordo Fratrum Minorum - Minderbroeders Franciscanen
OP Ordo Praedicatorum – predikorde (Dominicanen)
OSC Ordo Sanctae Crucis – Kruisheren
SCMM Sorores Caritatis Matris Misericordeae - Zusters van Liefde van Onze Lieve Vrouw, Moeder van Barmhartigheid (Zusters van Tilburg)
SDB Salesiani di Don Bosco - Salesianen van Don Bosco
SDS Societas Divini Salvatoris - Salvatorianen
SMA Societas Missionariorum Africae - Sociëteit van de Missionarissen van Afrika ook wel Witte Paters (Patres Albi)
SS CC Congregatio Sacrorum Cordium - Congregatie van de Heilige Harten van Jezus en Maria
SSpS Congregatio Servarum Spiritus Sancti - Missiezusters Dienaressen van de Heilige Geest (Steyl)
SSVM Servidoras del Senior y la Virgen de Matara - Dienaressen van de Heer en de Maagd van Matara
SVD Societas Verbi Divini - Missionarissen van het Goddelijk Woord - Missionarissen van Steyl
WP Witte Paters (zie SMA)
ZVL Zusters van Liefde (zie SCMM)

Lijst van congregaties

Boshoven • Collegeplein • Moesel • Leuken • Nederweert

“Welkom bij de
allergoedkoopste van

Weert en Nederweert!”

Uw steun
kan niet
gemist

worden!
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Missionarissen uit het Weerterland

Missionaris congregatie huidig werkgebied voorheen geb. jaar  
Pater Piet CUIJPERS SDS Generaal Salvatorianen, Rome Vicaris Generaal, Rome 1959  
Zuster Maria de Anima Christi (Arian) van EIJK SSVM Algemeen Overste, Rome Argentinië 1970  
Pater Sjaak (Jac) KUEPERS SVD Taipei, Taiwan  1937  
Pater Jo KUPPENS WP Lilongwe, Malawi  1942  
Pater Theu KUPPENS OSC Nias Sumut, Indonesië  1936  
Pater Zef KUPPENS WP Kita, Mali  1933  
Pater Nicolau NOORDERMEER CSSp Pompèu, Brazilië  1927  
Pater Hans SMEETS MHM Mbale, Oeganda  1932  
Pater Johan VISSER SDB Sihanoukville, Cambodja India, Thailand 1933 

Praktiserend in het buitenland    

Missionaris congregatie huidig werkgebied voorheen geb. jaar  
Pater Aloysius (Jan, João) BONTEN OCD Parochie Handel Brazilië 1940  
Pater Harry STULTIENS CICM Teteringen Kowloon, Hong Kong 1936 
Pater Harrie TULLEMANS CSSp Oeffelt Bagamoyo, Tanzania 1940
Zuster Bernarda (Anita) VERHEGGEN FPS Windraak Java, Indonesië 1966

Praktiserend in Nederland    

Missionaris congregatie huidige woonplaats voormalig werkgebied geb. jaar  
Zuster Brunhilde (Andrée) ANGER Christus Verlosser Beauvais, Frankrijk Burkina Faso 1938 
Broeder Jozef van BEERENDONK SDS Hamont, België Katanga, Congo 1929  
Pater Tiago (Jacques) CLIJSTERS CICM Schilde, België Maraba, Brazilië 1936 
Broeder Mathijs CUYPERS MHM Helvoirt Zaïre, Congo 1931  
Broeder Eddie van DAAL OFM Weert Papoea, Indonesië 1922  
Zuster Elizia (Miek) ENGELEN SCMM Tilburg Padang, Indonesië 1929  
Zuster Marie-Adriana GERARDS FMM Tilburg Zaïre, Congo 1914  
Broeder Venantius (Harry) HERMANS CSSp Weert Cameroen en Ghana 1944  
Zuster Henriëtta (Helena) HURKS ZVL Schijndel Chili 1936  
Pater Frans MERTENS SVD Deurne Zuid Afrika en Ghana 1920  
Zuster Perpetua (Toos) op 't ROOT FMM Asten Aruba 1920  
Broeder Martinus (Sjaak) SMEETS SSCC Teteringen Mozambique en Portugal 1926  
Zuster Marlies (Margaretha) SNIJDERS OP Venlo Zuid Afrika 1935
Pater Sjef KUPPENS M.Afr. Heythuysen Ghana en Chicago USA 1940  
 

Postactief c.q. rustend
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