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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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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

Speciaal VW en Audi

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

Tel. 0495-531458 - Fax 0495-534212

verzekeringen   hypotheken   financieringen
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Op missie blijven gaan
Deken Franken

We gaan dit missen. Zeer missen. Ik hoop dat het DWMT erin slaagt om een 
nieuwe vorm te vinden om de verhalen van missionarissen op een andere 
manier aan de man te brengen. Want het zou goed zijn om de twee werelden 
van de onze “hier” en die van de missiegebieden “ginds” met elkaar te 
blijven verbinden. Als wij kennis nemen van de ervaringen van “ginds”, dan 
kan het niet anders dan dat dat zijn weerslag heeft op het leven “hier”.

Om uit eerste hand te vernemen, hoe de mensen daar leven, werken en 
geloven, dat blijft een groot goed. Dat kunnen verhalen zijn, maar ook foto’s 
kennen hun waarde. Foto’s op je in laten werken, niet vluchtig bekijken 
maar de essentie tot je door laten dringen, dan kun je iets ontwaren van 
het intense geluk van de samenleving daar. Dan kun je iets ervaren van de 
schitterende beleving van het geloof daar. Zo heel anders en inspirerend, en 
je toch één heilige katholieke wereldkerk wetend! Kijk in de ogen van de 
mensen, hoe ze stralen, hoe ze soms vragen om een reactie. En hoe staan 
wij in het geloof!

Elk jaarboek – ook van voorgaande jaren dus –  is waardevol om nog eens 
door te nemen. Misschien wordt een jaarboek met het jaar waardevoller.  

We mogen niet stil blijven staan. Wat geweest is, mag er heel zeker zijn. We 
gaan verder. Hoe? Als u ideeën heeft… Neem contact op met het DWMT 

of met ondergetekende. Er wordt gedacht aan meer moderne vormen van 
communicatie. De computer, internetverbinding met scholen en gemeen-
schappen daar en hier. Videoverbindingen. Filmpjes. Clips. Zijn er kartrek-
kers onder u? Ik hoor graag van u. Misschien kunt u jongeren interesseren, 
uw eigen kinderen of kleinkinderen, neven en nichten, noem maar op. Een 
wereld gaat voor hen open!

Missie mag nooit stoppen, kan niet stoppen. Missie is een innerlijke drive 
om Onze Lieve Heer en de liefde van en voor Hem in de samenleving van 
nu gestalte te geven. In de mens van nu, met de middelen van nu. Met het 
oog op de toekomst van diezelfde mens, zijn zielenheil, zoals we dat vroeger 
zouden zeggen. We bedoelen hetzelfde, maar gebruiken nu woorden als 
geluk, welzijn, innerlijkheid, vrede …

We worden allemaal gevraagd op missie te gaan. Ouderen natuurlijk, 
maar vooral ook jongeren. We kunnen hen vragen: Waar zijn jullie naar op 
zoek? Diezelfde vraag mogen zij stellen aan jongeren in missiegebieden. En 
het mooie is: We krijgen antwoord, als we maar de vragen stellen. Via de 
moderne middelen waar het DWMT en de vastenactie geld voor ingezameld 
heeft. We blijven op missie gaan!

Deken Franken

Voorwoord

Voor u ligt het jaarboek 2014 van het Dekenaal Weerter Missie Thuisfront. Een bijzonder jaarboek!  
Zoals het er nu uitziet, is dit het laatste jaarboek in deze vorm. Jarenlang is er door diverse mensen met een 
missiehart veel werk verzet om deze jaarlijks terugkerende uitgave te realiseren. Wat moest er zoal gebeuren? 
Missionarissen vragen om hun verhalen op papier te zetten, foto’s van missiemomenten uitzoeken, sponsoren 
benaderen, de lay-out verzorgen, voor de verspreiding zorg dragen.
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Eieren & Eiproducten
Weer t  |  Hol land s inds  1884

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



FOTO-IMPRESSIE MALAWI
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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.

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

Boshoverweg 54
6002 AN Weert

Telefoon: 0495-532681

Ook voor 
haarwerken.

Levering  via ziekenfonds
AGB code: 82371

voor Haar 
en Hem

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
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Op woensdagavond 6 november 2013 bereikte ons het bericht van 
het overlijden van onze voorzitter Henk Füchs. Alhoewel de gezond-
heid van Henk de laatste tijd te wensen overliet kwam dit bericht 
toch zeer onverwachts. Precies twee weken eerder, op woensdag 23 
november 2013, had Henk te Budschop-Nederweert nog de verga-
dering met de parochie missiecomités voorgezeten. Zoals de laatste 
tijd gebruikelijk, gaf hij aan het begin van de vergadering een kort 
relaas over zijn gezondheid. Het immuunsysteem liet te wensen 
over. Ook gaf hij aan dat het met de nieuwe medicijnen beter ging. 
Hoe dan ook, zijn haperende gezondheid weerhield hem er niet van 
zijn taken voor het Dekenaal Weerter Missiethuisfront nauwgezet en 
enthousiast uit te voeren.

Henk was iemand die zijn talenten niet alleen gebruikte voor zijn eigen 
gezin of zijn eigen zaak. Hij was betrokken bij de samenleving en de maat-
schappij in brede zin. Hij zette zich onder meer in voor de vakbond, zijn 
parochie, het basketbal, de hengelsportvereniging en de ledenraad van de 
Rabobank. Vanuit de parochie was er de organisatie van de Vastenaktie en 
de betrokkenheid bij de stichting Pater Jo van de Berg.

In de jaren negentig van de vorige eeuw raakte Henk betrokken bij de orga-
nisatie die toen nog de naam Weerter Missie Thuisfront droeg. De toenma-
lige voorzitter Piet Coenen vroeg Henk om zitting te nemen in een werk-
groep die een statutenwijziging voor zou bereiden. Uiteraard was Henk 
bereid zich hier voor in te zetten. De werkzaamheden van deze werkgroep 
resulteerde niet alleen in gemoderniseerde statuten maar ook in de uitbrei-
ding van het werkgebied van de gemeente Weert tot het dekenaat Weert. 
De naam werd ook aangepast tot Dekenaal Weerter Missie Thuisfront. Henk 
is daarna altijd als vrijwilliger bij het Missie Thuisfront betrokken gebleven. 
Sinds 2005 is hij officieel bestuurslid. Het bleef voor Henk niet bij organi-
seren en besturen. In 2008 bezocht hij in Argentinië een project om mee te 
helpen met de afbouw van een weeshuis.

Het Dekenaal Weerter Missie Thuisfront vormt een thuisfront voor de missi-
onarissen afkomstig uit het dekenaat Weert. Gezien de leeftijden van onze 
actieve missionarissen en de geringe aanwas werd het weer nodig de koers 
van het Missie Thuisfront bij te sturen. Henk had deze ontwikkeling al in 

een vroeg stadium onderkend en was een van de initiatiefnemers om te 
komen tot een nieuw beleid. Er werd gezocht naar een wijze om de band 
met de mensen, waar onze missionarissen zich voor ingezet hebben, in 
stand te houden en een nieuw invulling te vinden voor de missionaire taak. 
Voor Henk werd dit een belangrijk aandachtsveld binnen zijn taken voor 
het Missie Thuisfront. Toen Pierre Kuppens in 2012 te kennen gaf zijn taak 
als voorzitter neer te willen leggen, heeft Henk het voorzitterschap op zich 
genomen.

Om voor het nieuwe beleid informatie in te winnen en de nodige contacten 
tot stand te brengen reisde Henk in april 2013 naar Malawi. Als gast van 
pater Jo Kuppens ontvingen we van Henk vanuit het “Center for Social 
Concern” te Lilongwe reeds de eerste informatie. Na terugkeer presen-
teerde Henk een uitgebreide rapportage en werden we voorzien van het 
nodige beeldmateriaal. Er waren weer belangrijke stappen gezet op weg 
naar het ‘nieuwe thuisfront’. Niemand had verwacht dat Henk het resultaat 
van al zijn voorbereidingen om te komen tot een nieuw beleid niet meer zou 
kunnen aanschouwen.

Tijdens de uitvaart van zijn voorganger Pierre Kuppens op 1 maart 2013 
sprak Henk de woorden: ‘de graankorrel is gezaaid, de kieming is al 
geschied, de groeikracht is zichtbaar, het oogsten zal niet lang op zich doen 
wachten’. Op een naar menselijke maatstaven te jonge leeftijd moesten we 
nog hetzelfde jaar ook afscheid nemen van Henk. We verliezen in Henk een 
kundige voorzitter en betrokken bestuurder. We missen zijn humor en zijn 
vriendschap. Onze gedachten gaan uit naar zijn directe familie waar het 
gemis groot is. Henk was een gelovig mens die op bewonderingswaardige 
wijze invulling gaf aan zijn ‘missie’ maar ook overtuigd was dat dit niet zijn 
eindstation was.

Henk, we zijn dankbaar dat we je mochten leren kennen en met je samen 
mochten werken. Henk, Á Dieu!

Namens het bestuur van de stichting Dekenaal Weerter Missie Thuisfront,

Theo Nouwen
waarnemend voorzitter

In Memoriam Henk Füchs
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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

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

Boshoven • Collegeplein • Moesel • Leuken • Nederweert

“Welkom bij de
allergoedkoopste van

Weert en Nederweert!”
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Sjef werd geboren op 18-04-1940 te Tungelroy bij Weert. Om missionaris 
te worden volgde hij de opleiding in onze vormingshuizen, een half jaar in 
Boechout België en anderhalf jaar St.Charles bij Boxtel, Dorking Engeland 
en Heverlee Belgie, waar hij zich op 27-06-1966 door een missionariseed 
verbond aan onze Sociëteit, hij werd gewijd te De Meern op 01-07-1967. 
Een oudere broer is Kruisheer, missionaris in Indonesië. Hij is een neef van 
onze medebroeders Zef en Jos Kuppens. Alle drie hun roepnamen komen 
van hun voorvader Josef.

Sjef was altijd begaan met armen en gemarginaliseerden, zwakke confra-
ters inbegrepen. Hij was allergisch voor “macht van bovenaf”, zowel kerke-
lijk als burgerlijk, en trachtte de kerkgemeenschap “van onderaf” op te 
bouwen. Hij leefde en werkte met grote ernst, vaak gespannen, in wat een 
regionale overste typeerde als “zijn nogal persoonlijke manier van dingen 
doen”. Sjef was wilskrachtig, een doorzetter en harde werker. Met een 
gezond oordeel werkte hij toch veel met zijn gevoel, intuïtie, en kon zich dan 
niet steeds duidelijk uitdrukken Hij was een idealist, en niet al zijn ideeën 
waren praktisch. Hij consulteerde en was open voor advies. Hij was steeds 
bereid een dienst te verlenen, en had grote behoefte aan gemeenschaps-
leven. Hij genoot van muziek en van zijn pijp.

Na 3 maanden pastorale cursus in Londen, vertrok Sjef 10-12-1967 naar 
Ghana, het bisdom Tamale, de parochie Bole Hij leerde er de taal Dagaare 
en wijdde zich aan het pastorale werk Later leerde hij ook wat Gonja. Hij 
werd er 1-12-1971 tot pastoor benoemd De parochie was 200 km in lengte. 
Hun hoofdwerk was eerste evangelisatie en het vormen van christelijke 
gemeenschappen. Zijn ideaal was een kerkgemeenschap “van onderaf”op 
te bouwen, wat hij later “gemeenschap van gemeenschappen” zou noemen 
Op plaatsen waar geen gezondheidszorg aanwezig was, behandelde hij 
zieken voor zover hij kon. Hij wilde heel toegankelijk zijn voor de parochi-
anen met een open pastorie; wanneer zijn huisgenoten niet zover wilden 
gaan kon dat wrijving veroorzaken. Hij ging 14-09-1979 naar Damongo 
voor pastoraal werk en werd er vanaf 1981 pastoor. Zij gaven veel aandacht 
aan het opbouwen van Christelijke basisgemeenschappen om dichter bij 
de parochianen te zijn, en zodat de parochianen onderling meer contact 
konden hebben. Enige jaren later vond hij dat de parochie daardoor “erg in 
opbloei gekomen was”. Het land maakte een moeilijke periode door, zowel 
politiek als economisch, en in 1983 kwam daar nog gebrek aan regen bij 
met als gevolg hongersnood. Sjef organiseerde een “graan-bank” voor 
de streek, wat door de bevolking zeer gewaardeerd werd. Zijn regionale 
overste wenste dat dit in andere parochies navolging zou vinden.

In Memoriam Sjef Kuppens

Hij begon zich oververmoeid te voelen en schreef juni 1984 “Het is niet dat 
ik teleurgesteld ben in het missionarisleven, maar er leeft een behoefte aan 
het zoeken naar nieuwe steunpunten”. Hij kwam 30-08-1984 naar Neder-
land en ging deel uitmaken van onze missionaire bewustmaking gemeen-
schap Karibu in Nijmegen. Toen deze opgeheven werd, ging hij Missio-
logie en Spiritualiteit studeren aan de universiteit in die stad, en deed zijn 
doctoraal examen 08-05-1991. Daarna zocht hij naar mogelijkheden om 
in Nederland de wederkerigheid van missie in zichzelf gestalte te geven, 
en zijn Ghana ervaring ergens concrete vorm te geven. Het werd 01-07-
1992 het multi-cultureel missionair pastoraat in de Bijlmermeer, een wijk 
in Amsterdam. Het bisdom noemde het “een smeltkroes van culturen en 
volkeren”, en was blij met een missionaris. Er woonden 52.000 mensen 
waarvan 54 % migrant; 33 landen van Afrika waren er vertegenwoor-
digd; de grootste groepen kwamen uit Nigeria en Ghana. Zijn doel was 

Op 28 februari 2014 is Pater Sjef Kuppens (Josephus, Michel, Godefridus) overleden. 
De uitvaart heeft plaatsgevonden op zaterdag, 8 maart in Tungelroy  
en hij is ter aarde besteld in Heythuysen op St. Charles.

Zijn Iijfspreuk (brief 15-03-1979):

“Van een machtige God naar een liefdevolle God”.
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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

CHINEES INDISCH RESTAURANT

Mgr. Kreijelmansstraat 39  NEDERWEERT
Tel. 0495-632020

www.meigardennederweert.com

• FIETSEN
• BROMFIETSEN
• SCOOTERS

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

Grafmonumenten
Marmerwerken
Hardsteen
Vensterbanken

Hoolstraat 3 - 6006 SL Weert
Tel. 0495 - 53 55 29
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te komen tot een multiculturele parochie, weer met het model “gemeen-
schap van gemeenschappen”. Sjef sprak ook van “universeel broeder- en 
zusterschap”. In een evaluatie van die periode schreef hij 17-10-1995: “Dit 
soort ontwikkelingen heeft veel tijd nodig, besprekingen, zorg, geduld, wijs-
heid en vooral communicatie; het heeft een heel gamma aan participatie  
nodig”.

Sjef ging 02-07-1996 deelnemen in een gelijksoortig project in Noord 
Hollywood midden in Los Angeles tussen de armen, 75% uit verschillende 
Spaans sprekende landen van Latijns Amerika. De parochie werd in 1986 
voor het eerst door Witte Paters bemand. Ze had in 1996 55.000 bewo-
ners, waarvan de helft met katholieke achtergrond, en 3.000 kerkelijk. Zij 
werkten met jeugdgroepen, groepen echtparen die ergens thuis bijeen-
kwamen, een groep voor bejaarden, voedselbank, zangkoren, veel zieken-
bezoek, en allerlei vormen van geloofsverdieping. Maar na een half jaar 
bleek de druk toch te groot, en na enige maanden bezinning en rust ging 
hij 27-08-1998 naar Chicago voor een gelijksoortige benadering. Ook hier 
bleek de druk te groot, en 18-05-1999 kwam Sjef terug naar Nederland. 
Hij schreef 08-04-1999: “Toch kan ik zeggen dat het een verrijkende tijd is 
geweest, ik heb mogen geven en ontvangen”.

Eind 2000 ging hij in Den Haag naar ons Missionair Project in de Schil-
derswijk. Een gebied van een vierkante kilometer met 40.000 bewoners 
uit vele werelddelen: Afrikanen (8 tot 10.000), Surinamers, Turken, Antil-
lianen, Aziaten, en een handjevol Nederlanders. Er werden over de 100 
talen gesproken; er waren 11 moskeeën, 16 christelijke gemeenschappen, 
en een Hindoe tempel, dus multicultureel en multireligieus. De missionaire 
taak in zulke omstandigheden was volgens Sjef een houding aankweken 
en er vormen voor vinden, waarin men open staat voor de ander. Voor hun 

rijkdom en ook voor hun zorgen, pijn, en schaduwzijden. Met als basis van 
spiritualiteit: Elke mens is geschapen naar Gods beeld. En als doel: komen 
tot gemeenschap van gemeenschappen.

Eerste aandachtsgroep voor Sjef, waren de Afrikanen, voornamelijk uit West 
Afrika en Engels sprekend. Urenlang woonde hij hun kerkelijke en sociale 
vieringen bij. In die tijd schreef hij: “Missionair bezig zijn in deze tijd bete-
kend voor mij het zoeken naar wegen van verbondenheid onder de mens-
heid en met de schepping. Opdat een nieuwe tijd mag aanbreken, waarin 
leven en vooral het leven van ieder mens geëerbiedigd en gevierd wordt. 
Het uitgangspunt (spiritualiteit) om deze weg op te gaan heeft als grond-
slag de verbondenheid met de Bron van Liefde, zoals deze door Jezus zelf 
werd en wordt beleefd”.

In 2007 werden zijn hartklachten zo ernstig dat men een pacemaker zette. 
Hij liep in 2008 een virusinfectie aan zijn hart op en moest maanden in het 
ziekenhuis doorbrengen. Het maakte hem onzeker. 

Mei 2009 werd besloten tot een tweede openhartoperatie. Het vereiste 
een wekenlang verblijf in het ziekenhuis. Hij knapte genoeg op om zorg te 
blijven dragen voor de Engels sprekende Afrikaanse gemeenschap.

December 2010 verhuisde hij naar Heythuysen; daar begon hij met schil-
deren. Hij genoot van zijn pijp als van een vriend, die nooit klaagde of 
zeurde, en er steeds voor hem was. Zijn stok was ook zo’n vriend, zij waren 
onafscheidelijk; zag je Sjef, dan zag je zijn stok. Hij had er moeite mee dat 
zijn lichaam niet deed wat hij wilde. De ene dag voelde hij zich beter dan de 
andere. Hij genoot er van om regelmatig op bezoek te kunnen gaan bij zijn 
familieleden, die in de buurt woonden.

Samenwerkingsproject van de Haagse katholieke migrantengemeenschappen en de H. Willibrordparochie (Foto's 14 maart 2011).
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Brugstraat 21
6031 EE  Nederweert

Telefoon: 0495-631237

www.pleunismode.nl

Mode voor de
moderne vrouw



ONTMOETINGSAVOND 2013
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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

Edisonlaan 5

Stienen Bedrijfselektronica bv
Mangaanstraat 9, 6031 RT Nederweert
T. 0495-632926  F. 0495-632981  www.stienenbe.com

Pannenweg 117  nederweert
t (0495) 631 224 | www.kessels-installaties.nl

Maakt het voor u compleet!

electro |  gawalo |  verwarming |

sanitair |  service & onderhoud |

duurzame energie
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Harrie Hermans (broeder Venantius) werd geboren op 22 juni 1944 in Neder-
weert. Hij was een man met, wat je noemt, “gouden handjes” en dat heeft 
hij tijdens zijn werkzame missionarisleven vaak laten zien. Harrie begon op 
9 september 1960 zijn broederopleiding bij de Congregatie van de H. Geest 
in Baarle Nassau. 0p 8 september 1962 deed hij er zijn professie en legde 
op 21 oktober 1973 de eeuwige geloften af in Gemert. 

Voordat hij zich aanmeldde bij de Congregatie, had Harrie al gedurende 
twee jaar een cursus “houtbewerking” gevolgd op de LTS en daar kwamen 
die “gouden handjes” goed van pas. Hij werd een echte vakman en daar 
heeft hij als missionaris in Kameroen en in Ghana veel plezier van gehad. In 
1968 werd hij via de SNV (Stichting Nederlandse Vrijwilligers) als missionaris 
naar het bisdom Doumé gestuurd in Kameroen. Hij begon in Nguelemen-
douka waar hij samen met de SNV-ers de beroemde sepalhuisjes bouwde 
voor de mensen, later huisjes voor melaatsen in Koamb. Vervolgens ging 
hij als timmerman en bouwer naar de verschillende missies, werd verant-
woordelijk voor de timmerwinkel op de grote missie van Doumé en werkte 
vervolgens in Essienbot, vanwaar hij in 1986 door ziekte gedwongen terug-
keerde naar Nederland. Zijn grote bouwwerken in Kameroen waren het 
college Jean-Paul II in Abong’Mbang, toen hij in de jaren 90 weer even terug 
was in Kameroen de fundering van de nieuwe kathedraal in Bertoua en een 
schooltje voor de Bakas (pygmeeën kinderen) in Bifolon (bij Essiengbot). 
Toen was Harrie de grote man van de timmerwerkplaats in Essiengbot en 
maakte de mooiste dingen voor de mensen die wilden bouwen: deuren 
en raamkozijnen, school- en kerkbanken, enz. Want een vakman dat was 
hij... En overal meehelpen om huisjes te bouwen, bij de mensen in de wijde 
omtrek en ook voor de ambtenaren, want die wisten hem ook te vinden.

Na zijn terugkeer in 1986 naar Nederland draaide hij een tijdje mee als lid 
van het Missionair Team in Eindhoven. Hij begon Engels te leren om samen 
met Jan van Schaik naar Ghana te kunnen gaan voor de bouw van een 
seminarie, want hij hield van grote projecten. Tijdens zijn werk in Ghana zag 
hij dat de werklui helemaal niet technisch gevormd waren en hij kreeg het 
idee om een Technische School te gaan bouwen in Ejisu. Toen hij later defi-
nitief terug was in Nederland heeft hij Ghana nog meerdere malen bezocht 
in gezelschap van zijn vriend Sjra Wijen en zijn vrouw Lies.

In navolging van enkele ander broeders wilde Harrie heel graag priester 
worden. Het is er nooit van gekomen. In Weert, waar hij de laatste periode 
van zijn leven heeft doorgebracht, is hij zich steeds meer op het pastorale 
vlak gaan bewegen. De lijst van zijn activiteiten op pastoraal en parochiaal 
vlak is imposant. Want de instelling van Harrie was nooit “nee” zeggen en 
alles aanpakken wat er van hem werd gevraagd. Dat zag hij als zijn pasto-
raat: omgaan met mensen en op al hun vragen ingaan. Dat bracht hem wel 
eens in conflict met collega’s zowel in Afrika als in Nederland. Hij botste dan 
met pastores die wat professioneler met mensen omgingen en een zekere 
afstand wensten te bewaren ten opzichte van mensen die een beroep op 

In Memoriam Harrie Hermans

hen deden. Zo was Harrie niet, want hij voelde er zich gelukkig bij en deed 
alles wat er gevraagd werd en waarvan hij dacht dat hij het aankon. Om 
een idee te geven van zijn werkzaamheden: koster in de Fatima-Parochie, 
ziekenbezoek, communie rondbrengen, het parochiesecretariaat, secretaris 
van het zangkoor, acoliet, lector, uitvaarten, kerstvieringen, familiebezoek, 
het Maria-uur in de Fatimaparochie, de derde Orde in Nederweert, enz... 
Eigenlijk teveel voor één persoon zou je zeggen, maar hij deed het alle-
maal. Dat waren zijn pastorele “gouden handjes”. Toen de paters van Weert 
in 2011 naar Gennep verhuisden ging Harrie niet mee. Hij wilde zijn werk, 
waar hij zo van hield, niet opgeven. Hij voelde zich nog veel te jong om in 
Gennep achter de geraniums te gaan zitten en in zo’n grote communiteit te 
gaan wonen. Zijn hart lag in Weert en omstreken waar hij zo veel mensen 
kende, waar ook zijn familie woonde en zijn vele vrienden. Daar hebben wij 
ook zijn gouden professiefeest mee mogen vieren en kunnen zien hoe hij 
door de mensen werd gewaardeerd. Eind maart, begin april kreeg hij seri-
euze gezondheidsklachten en werd in het ziekenhuis in Maastricht opge-
nomen. Hij werd geopereerd, waarna er ernstige complicaties optraden 
waaraan hij, na de ziekenzalving ontvangen te hebben, uiteindelijk op 20 
april vroeg in de ochtend is overleden.

Wij verliezen in Harrie een geliefd familielid en een broeder met gouden 
handjes, heel bekwaam op velerlei gebied, een collega en voor velen een 
goede vriend. Dat hij nu moge rusten in Vrede bij de Heer, die gezegd heeft: 
Ik ben de Verrijzenis en het Leven.

We hebben op vrijdag, 25 april om 10.30 uur, in Weert in de Jozefkerk in 
Keent van Harrie afscheid genomen, waarna hij op het kloosterkerkhof van 
de Congregatie van de H. Geest in Gemert is begraven.

Op Paasmorgen kwam in Gennep het bericht binnen dat broeder Harrie Hermans in het AMZ van Maastricht, 
waar hij ruim vier weken geleden was geopereerd, was overleden. 

Project Bake for Life Accra Ghana
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 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

3-gangen menu’s vanaf  € 19,95

Koffie en vlaai € 3,00

Kleine kaart tot 17.00 uur

Samen sterker

Kijk op www.rabobank.nl/weert

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

alleen. De Weerter missionarissen helpen mensen verder door samen te werken. Rabobank

Weerterland en Cranendonck ondersteunt dit inititiatief van harte. 

Samen sta je sterker

samen 
sterker.

Weerter Missie
Thuisfront en

Rabobank
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"Ik zie mezelf nog staan, 9 september 1960. Ik was net 16 jaar, boeren-
zoon uit Nederweert. Nooit ergens geweest en daar ging ik, op weg naar 
het klooster van de Broeders van de Heilige Geest in Baarle-Nassau. Een 
koffertje in de hand met wat kleren en je eigen lakens en kussenslopen. Zo 
ging dat toen. Mijn familie liet tranen, maar was ook trots. Mijn vader was 
een zeer vroom man, maar toch… je zoon afstaan aan het klooster! Maar 
ik wilde het per se. En ik vertrek met een gerust hart, want er waren nóg vier 
zonen die de boerderij over konden nemen.

Ik geloof van kinds af aan in God, in zijn boodschap. ik wilde me dienst-
baar maken voor de medemens. Niet als priester, missen doen is niks voor 
mij, maar als broeder naar de missie. Ik ben geen man met intellectuele filo-
sofieën, geen zielenherder. Ik ben meer de ambachtsman, de harde werker 
met twee rechterhanden. Een soort religieuze bouwvakker. In het klooster 
heb ik het tot timmermansgezel geschopt, later heb ik ook nog diploma’s in 
lassen en elektra gehaald.

Op m’n 24ste was ik klaar voor de missie. Op 9 mei 1968 vertrok ik naar Oost-
Kameroen voor tal van woningbouwprojecten, vaak midden In de jungle. De 
mensen woonden er meestal in zelfgemaakte hutjes. We bouwden in die 
tijd met simpele middelen heel mooie constructies. Ik begon altijd met het 
plaatsen van zes of acht betonnen palen. Die moesten uiteraard waterpas 
en exact in één lijn staan. Om alles te controleren keek ik regelmatig met 
één oog dicht langs de rij palen. Het was soms aandoenlijk om te zien dat 
de bewoners me dat na gingen doen, aanvankelijk  zonder te beseffen waar 
ze eigenlijk naar moesten kijken. Typisch, ze hadden elkaar van generatie op 
generatie geleerd hoe ze lemen hutten moesten bouwen, maar nooit was 
iemand op het idee gekomen om het bladerdak iets schuiner te maken, dan 
liep het regenwater er namelijk wél sneller vanaf. Uiteindelijk heb ik meer 
dan 25 jaar in Kameroen, Ghana en Gabon gewerkt als bouwbroeder. Ik heb 
er al met al zeker tweehonderd woningen gebouwd, maar ook een gevan-
genis, ziekenhuizen en zelfs een kathedraal met een diameter van 42 meter. 
Ik zal het hier nu maar getuigen, ik heb één keer in mijn leven iets gestolen. 
Ik had in Ghana een gebouw gezien met heel mooie open ramen, in een 
soort honingratenpatroon. Die heb ik toen stiekem gekopieerd in Kameroen. 
Voor de rest best ik altijd een hele brave  gebleven…hahaha. Dat was ik als 
kind al. Ik was meer het zachtaardige jongetje dat van tuinieren en bloemen 
hield, in plaats van kattenkwaad.

Maar vergis je niet, op mijn manier ben ik toch een bikkel, anders hou je 
het niet 25 jaar vol in Afrika. Trouwens, toen we nog op het klooster in 
Baarle-Nassau zaten zijn we een keer in 2,5 dag naar Parijs gefietst. En op 
de terugweg zijn we effe 150 kilometer omgefietst om het klooster van 
Gentinnes te bezoeken. Daar staat een memorial voor 21 missionarissen 
die in 1964 in Congo zijn vermoord. Vergis je niet, het werken in de tropen 
was niet altijd zonder gevaar en dan heb ik het niet eens over de dodelijke 
slagen. Maar ach, Ik heb er geen moment spijt van gehad Ofschoon…ik 
vaak veel te veel hooi op de vork heb genomen. Het werk ging altijd door, 
soms zeven dagen per week. In 1993 was ik opgebrand, 49 jaar oud en een 
totale burnout. Toen heeft de congregatie me terug naar Weert gehaald. Ik 
ben hier nog tien jaar koster geweest in de Fatimakerk. Twee jaar geleden 
is mijn orde naar Gennep verhuisd, maar ik ben als enige hier gebleven. 

Ik bezorg wekelijks hosties bij gelovigen die niet zelf meer naar de kerk 
kunnen komen. En ik ben in tal van ouderenorganisaties actief. Frappant 
genoeg ben ik met mijn 69 jaar zowat de jongste van onze orde. Althans 
onder de blanken. We zullen wereldwijd nog zo’n tweeduizend broeders 
hebben, onder wie zo’n 1500 zwarte Afrikanen. Wij, hier in het westen, zijn 
een uitstervend ras. Vandaag de dag gaat niemand meer het klooster in. 
En zeker niet bij ons, de Heilige Geest. Wij zijn een bedelorde, wij hebben 
de gelofte van armoede en zuiverheid afgelegd. We hebben altijd ons loon 
en spaargeld aan de orde afgestaan. Thans leef ik van enkel AOW; e 960,-  
per maand. Dat is soms sappelen. Regelmatig het autootje laten staan, als 
er geen geld is voor benzine. Maar allez, ik heb een flatje, een tv, eten, 
kleding en een computer. Ik ben gelukkig en tevreden. ik zou het allemaal 
zo weer overdoen, dezelfde keuzes maken. Écht! Een mens heeft niet veel 
nodig om gelukkig te zijn, dat heb ik wel bij de pygmeeën gezien. Ik was van 
nature al een positivo, maar in Afrika heb ik geleerd om nog meer naar het 
leven te lachen. En inderdaad, door mijn keuze voor het klooster nooit een 
huwelijk gehad. Geloof het of niet, ik ben mijn hele leven nog nooit verliefd 
geweest. Ik zou niet weten hoe het voelt, Och, wat je niet kent, kun je ook 
niet missen...haha!

Ron Buitenhuis

Bron: Dagblad De Limburger / Limburgs Dagblad (Woensdag, 19 februari 2014)

Een religieuze bouwvakker
Hij werkte 25 jaar als ‘religieus bouwvakker’ in Afrika en is nu met 69 jaar zowat de jongste broeder van zijn 
‘uitstervende’ kloosterorde. Harrie Hermans uit Weert kijkt terug op een dienend leven en biecht en passant een 
diefstal op.

”Geloof het of niet, maar ik ben mijn hele leven ook nog nooit verliefd 
geweest. Ik zou niet weten hoe het voelt” (Foto: Maartje van Berkel).
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Zuster Henrica is geboren in het Limburgse 
Weert, als eerste van 8 kinderen (5 meisjes en 
3 jongens). Haar vader was boer, en had allerlei 
dieren (koeien, een paard, varkens, kippen) en 
daarnaast bezat hij veel fruitbomen. Door hard 
werken van vader en zijn knechts en door de zorg 
van moeder was er voldoende voedsel voor het 
grote gezin. Henrica heette in haar jeugd Mieke. 
Zij heeft van kleins af aan meegeholpen om de 

kleintjes in slaap te wiegen en hen mee naar 
school te nemen. Ze had een fijne jeugd, met 
volop spelletjes en gezelligheid. Rond haar 16de, 
jaar, toen Mieke op de naaischool was en thuis 
haar moeder meehielp waar ze maar kon, begon 
ze aan haar toekomst te denken. Ze wilde graag 
Missiezuster worden, maar pas op 22-jarige 
leeftijd kon daar gehoor aan gegeven worden, 
omdat ze thuis nog zo hard nodig was. Ze koos 

Ontmoeting met...
Zuster Henrica Gerards
In deze rubriek bent u gewend om een verhaal te lezen over het leven van 
een frater of van een persoon die nauw betrokken is bij de communiteit 
van Joannes Zwijsen. Dit keer maken we een stapje in de richting van 
de zusters FMM die ook in Joannes Zwijsen woonachtig zijn. Dit doen 
we omdat één van hen op 8 januari 2014, de bijzondere leeftijd van 100 
jaar hoopt te bereiken! Omdat dit een heuglijk feit is en een memorabele 
leeftijd kunt u lezen wat deze zuster zoal heeft gedaan in haar bijna eeuw-
oude leven...

voor de zusters FMM vanwege de aanbidding en 
de missie. Een pater Franciscaan uit Weert nam 
haar mee naar Maastricht en vanaf toen begon 
haar leven in het klooster. Ze kwam al gauw 
terecht in het klooster van FMM in Amsterdam, 
en kreeg daar haar nieuwe naam. Mieke wilde 
aanvankelijk ‘zuster Maria’ heten, maar omdat er 
al zoveel Maria’s waren werd het de naam van 
haar tweede doopnaam: Zuster Henrica.   
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Na een half jaar verhuisde Zr. Henrica met nog 
een paar medenovicen naar Gooreind in België. 
Ze voelde zich hier, net als in Amsterdam, gauw 
thuis. Vele jaren kreeg ze de taak van portier-
ster en na haar eerste geloften die van commis-
sionaire. Ze ging met een medezuster alma-
nakken en handwerk verkopen, voor de missie, 
en dat 15 jaren lang. Dit zware werk heeft Zr. 
Henrica met veel toewijding gedaan en in die 
tijd groeide haar levenservaring en mensen-
kennis. Twee keer was er sprake van over-
plaatsing naar Indonesië, maar door ondui-
delijke redenen gingen die reizen niet door. 
Maar toen de oorlog voorbij was, kwamen er 
grote veranderingen.  Zuster Henrica kreeg een 
nieuwe zending en ze mocht op 39-jarige leef-
tijd naar de Congo. Dit was voor haar een grote 
vreugde!! Haar eerste standplaats was Kapanga. 
Er was daar een missiepost met Congolese 
helpers en één gediplomeerde FMM verpleeg-
ster, maar met niet één verloskundige. Zr. Henrica 
werd ervoor opgeleid en 7 jaar lang heeft ze dit 
werk mogen uitvoeren. Toen kwam de overplaat-
sing naar Kisangani. Daar was een goed ingericht 
ziekenhuis, St. Elisabeth, met mannen-, vrouwen-
zalen, een materniteit, etc. Daar leerde Zr. Henrica 
van de dokters van alles en ze had het er enorm 
naar haar zin. In 1960 werd de onafhankelijkheid 
uitgeroepen en aanvankelijk was er overal feest. 
Maar niet veel later braken er onlusten uit en die 
hebben aan vele missionarissen en andere gees-
telijken het leven gekost. Plunderingen, moord 
en doodslag overspoelden het land. Vele zusters, 
verzorgenden en verplegers van het ziekenhuis 
wisten zich zo lang het kon beschermd door de 
Congolezen die zo blij waren met hen. Maar het 
bleef gevaarlijk in het gebied waar Zr. Henrica 
woonde en werkte. Er lag op een gegeven 
moment een boot klaar in de rivier de Congo 
voor als ze moesten vluchten. Maar als door een 
wonder werd het verzorgend personeel van het 

ziekenhuis gespaard en konden ze doorwerken 
met hun belangrijke missie om voor zieken te 
zorgen. Na een aantal jaren kreeg zuster Henrica, 
samen met elf andere zusters, de zorg voor medi-
cijnen en ‘moeilijke gevallen’ in het mannenpa-
viljoen in Kinshasa. Mooie herinneringen zijn er 
volop, ook al vanwege de pakjes die haar vader 
haar toestuurde of meegaf met paters en broe-
ders die vanuit Limburg naar Congo kwamen. 

Na 18 jaar onafgebroken in de Congo te zijn 
geweest ging zuster Henrica voor het eerst sinds 
al die jaren naar Nederland. En daar bleef ze 
ook. Ze werd in 1969 ingezet als verantwoor-
delijke voor het mannenpaviljoen in het Drentse 
Weiteveen. Daarna werd ze overste in de nieuwe 
communiteitsstichting in Heeten, en dit heeft ze 
9 jaren tot grote voldoening van haar medezus-
ters volgehouden.

Daarna volgde al spoedig de verhuizing naar 
Mariahof in Tilburg. De communiteit van Weite-
veen, waar ze na Heeten nog een jaar verbleef, 
werd in zijn geheel ondergebracht in dit kloos-

tergebouw en de gemeenschap kreeg de nieuwe 
naam van “Regina Pacis”. In 2008 verhuisde 
de hele communiteit naar woonzorgcentrum 
Joannes Zwijsen, waar Zr. Henrica het erg naar 
haar zin heeft. Samen met de fraters zingen de 
zusters het Officie, volgen ze de dagelijkse H. Mis 
en is er veel ontspanning en gezelligheid voor 
hen. Zr. Henrica bewoont een prachtige kamer 
op de derde verdieping, waar beeldjes, schilde-
rijen en andere voorwerpen getuigen zijn van 
haar boeiende leven. Ook hangt er een prachtig 
borduurwerk, waar zij in haar jonge tijd zo graag 
mee bezig was. Zuster Henrica voelt zich ook hier 
helemaal thuis en ze geniet met volle teugen van 
al wat de dag brengt. Haar ogen zijn niet meer zo 
optimaal en schrijven lukt ook niet zo goed meer, 
maar met haar opgeruimd karakter en haar inte-
resse en liefde voor het gebed hoopt ze nog een 
hele poos bij ons te zijn. En wij hopen dat heel 
graag met haar!!

Interview: Christianne van de Wal
Foto’s: Ton Goijens
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Johan Visser vertrok in 1956 naar de missie, 
stichtte in totaal zo’n 17 scholen, waaronder 
de grote technische scholen in Bangkok, Phnom 
Penh, Kep en Sihanoukville. Dit alles volgens 
wat sommigen zijn gaan noemen de succesfor-
mule van Don Bosco, de stichter van de Salesi-
anen: Richt je op arme, kansloze jeugd; geef hen 
goed en degelijk onderwijs, zodat ze een vak 
leren waarmee ze in de wereld vooruit kunnen 
en zo zelf in hun onderhoud kunnen voor-
zien. Zo raken ze uit de spiraal van ellende en 
armoede en kunnen gelukkige mensen worden.  
De scholen die Johan Visser stichtte en waarvan 
hij ook enige tijd rector was zijn allen uitgegroeid 
tot volwaardige opleidingen op MTS niveau. Er 
zijn jaarlijks tien keer zoveel aanmeldingen dan 
plaatsen, want, zo weet men, als je bij Don Bosco 
op school hebt gezeten, heb je direct een baan 
en ligt de wereld voor je open. Momenteel leidt 
Johan Visser de Don Bosco Technical School in 
Sihanoukville met 520 studenten, waarvan 120 
meisjes. Onderdeel daarvan is de hotelschool.
Maar hoe raakte de rijzige Nederlandse missio-
naris nu in de Cambodjaanse horeca verzeild? 
“Dat was de Voorzienigheid,” zegt Father John, 
zoals hij door iedereen wordt genoemd, met grote 
stelligheid. “Onze Technische school hier in Siha-
noukville draait vanaf  1988. We hebben allerlei 
opleidingen zoals lasser, elektricien, automon-
teur, en mechanicien. Cambodja zit te springen 
om goede vakmensen, dus de school loopt prima 
en voldoet aan de opzet.  In 2000 kwam er hier 
een Duitse vrijwilliger die consultant in de toeris-
tische industrie was geweest. Hij maakte een 
feasibility study over de toeristische mogelijk-

heden van Cambodja en kwam tot de conclusie 
dat Sihanoukville grote potentie had, mits er aan 
een aantal voorwaarden zou worden voldaan. Hij 
voorzag een sterke uitbreiding van de sector. Één 
van die voorwaarden was goed personeel. Dat is 
een enorm probleem in de toeristenindustrie, die 
erg arbeidsintensief  is. Je bouwt zo een hotel, 
maar waar haal je hier goed opgeleide mensen 
vandaan? Dat is een probleem dat je steeds weer 
ziet terugkomen, niet alleen in Cambodja, maar 
ook in Thailand, Bali en al die andere plaatsen 
waar toeristen graag naar toe gaan. Op dat 
gebied is hier geen enkele traditie. Nieuwe hotels 
zullen er dus alles voor over hebben om goed 

opgeleide mensen in dienst te nemen. Wij zijn in 
dat gat gesprongen. Wij hebben een twee jaar 
durende cursus opgezet waar heel intensief en 
heel gedisciplineerd de diverse onderdelen van 
het hotelvak worden onderwezen volgens inter-
nationale standaarden.”
Maar een haalbaarheidsstudie van een slimme 
consultant en een prachtig hotel zijn wel twee 
heel verschillende dingen. Hoe kwam dat hotel 
hier?
Met zijn slimme pretogen kijkt pater Visser  je aan 
en zegt: “Het kwam allemaal mooi uit, want we 
hadden net een stuk grond gekregen, dat achter 
onze technische school lag en we vroegen ons 

Weerter missionaris wordt 
succesvol hotelier
Er staat dan wel geen portier in een admiraals uniform voor de deur en in de lobby zie je geen bordeaux rode 
sofa’s en kristallen kroonluchters,  maar voor de rest is de Don Bosco Hotel School in de Zuid Cambodjaanse 
badplaats Sihanoukville een prachtig hotel  Eenendertig ruime kamers met zacht zoemende airco, breedbeeld TV, 
WiFi, luxe sanitair en bedden waarop zelfs een prinses geen erwt zou voelen, plus natuurlijk een azuurblauw 
zwembad met zonneterras en vrolijke parasols waar de Campari Orange beter smaakt dan waar ook. En om 
het helemaal perfect te maken is er een voortreffelijk gourmet restaurant bestierd door een joyeuze Italiaanse 
maestro chef.  Het okergele, twee verdiepingen hoge  hotel met haar rood tegeltjes puntdak, dat zo karakteristiek 
is voor Cambodjaanse pagodes, wordt omzoomd door een rustieke groene tuin met tientallen rijzige palmbomen. 
’s Avonds is alles feeëriek verlicht en doet menig romantisch hart sneller kloppen. Logisch dat de Don Bosco 
Hotelschool in de top tien staat van  de toeristische hitlijsten in het land. Maar nu het speciale…..baas van deze 
excellente horeca gelegenheid is een Nederlandse missionaris, de Salesiaan Pater Johan Visser (door velen ook 
wel Father John genoemd (red.)). 

Fr. John voor de hoofdingang



21www.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 4

af wat we daar mee zouden doen. Op 31 januari 
vieren wij Salesianen overal in de wereld het 
feest van onze stichter Don Bosco. Dat gebeurt 
hier bij ons in Cambodja altijd met veel feeste-
lijkheden en sport. De tris studie, sport en feest 
bestaat al sinds Don Bosco aan zijn werk begon. 
Op 31 januari 1999 werd hier op het terrein van 
de school het beeld van Don Bosco geplaatst. 
Het was weer groot feest in de beste Don Bosco 
traditie. Er waren in die tijd maar acht bussen in 
heel Cambodja, die heb ik allemaal gehuurd om 
zoveel mogelijk jeugd en vrienden van ons werk 
hier naar toe te krijgen. Er was muziek, er werd 
gedanst en natuurlijk was er veel eten, want 
zonder eten is het voor de Cambodjanen geen 
echt feest. De burgemeester van Sihanoukville en 
de gouverneur van de provincie waren er natuur-
lijk ook bij. Die man was zeer onder de indruk 
dat we hier in korte tijd een aardige school uit 
de grond hadden gestampt. Hij zei toen tegen 
mij of ik misschien nog een stuk van 4 hectare 
wilde hebben. Wat een vraag! Daar staat dus nu 
de hotelschool.”
Father John kreeg dan wel een stuk grond van 4 
hectare, maar voor de rest moest hij zelf zorgen. 
Nu had de Weerter missionaris dat al eens een 
paar keer eerder gedaan, maar een nieuwe school 
bouwen blijft toch spannend. Ook nu lukte het 
weer. “Providence,” zegt Father John opnieuw. 
Maar de Voorzienigheid liet zijn mensen wel 
zweten. Eenvoudig was het allemaal niet, maar 
father John haalt er een beetje z’n schouders 
over op. Hij richt zich op het resultaat en vergeet 
de vele moeilijkheden en problemen.
 In de lobby van de hotelschool hangt een bord 
waarop de sponsors staan vermeld die de bouw 
hebben mogelijk gemaakt. De drijvende kracht 
werd de Nederlandse zakenman Hector Loontjes 
en zijn vrouw Ellen. Loontjes is een ondernemer 
pur sang en behoort tot de mensen die nooit 
het woord nee accepteren. De Belgische archi-

tect Dirk Vandenbranden maakte het ontwerp 
zonder daarvoor een honorarium te vragen. De 
Maastrichtse bouwmaterialen onderneming de 
Sphinx schonk voor 1 gulden al het sanitair en 
tienduizenden tegels. Loontjes regelde de volle-
dige keukenuitrusting voor het hotel en al het 
meubilair van hotelkamers en restaurant.  Een 
hotel in de tropen moet natuurlijk een zwembad 
hebben, dus kwam er een prachtig zwembad 
met alle installaties die daar bij horen. Contai-
ners reden af en aan en iedereen werd gek van 
alle bureaucratische rompslomp. Alles werd uit 
Nederland   aangevoerd. Die containers werden 
dan weer vervoerd door Kuehne & Nagel stuurde 
ook geen rekening. “Het was een hele onderne-
ming,” zegt pater Visser droog en laat zo zien dat 
hij in Friesland is geboren. Dat doet toch geen 
recht aan de enorme prestatie die hier in korte 
werd verricht. Regelmatig kwam de bodem van 
de kas in zicht, maar steeds, soms wel eens op 
het allerlaatste moment, dook er dan weer een 
weldoener en sponsor op. “Ik vraag mezelf ook 
weleens af hoe dat allemaal mogelijk was,” zegt 
de hotelbaas annex missionaris. En hij bedoelt 
daarmee te zeggen: “Onze Lieve Heer heeft wel 
heel erg goed voor ons gezorgd.”
“Heeft u weleens een moment gehad dat u dacht, 
dit loopt niet goed af, waar ben ik in hemelsnaam 
aan begonnen?”

Father John stellig: “Nee, nooit. Ik wist dat het 
moeilijk zou worden, maar dat was het eigen-
lijk overal waar we scholen hebben gebouwd. 
Met heel hard werken en veel bidden kwam 
altijd weer in orde. Ik doe dit werk nu 56 jaar en 
Onze Lieve Heer heeft me nog nooit in de steek 
gelaten, echt geen dag.” Het godsvertrouwen 
van deze man is onbreekbaar.
Op 12 februari 2007 werd het hotel door de 
Cambodjaanse koning geopend. Maar de vorst 
kwam via de achterkant binnen, want de voor-
kant van het gebouw was nog niet helemaal 

klaar.  Televisie en kranten zorgden voor massale 
publiciteit. Een paar maanden later opende de 
minister van toerisme ook de voorkant. “Feestjes 
zijn belangrijk,” aldus father John.  Alle spon-
sors en vrienden waren natuurlijk uitgenodigd. 
Father John’s broer Domien en schoonzus Enge-
lien ( hij noemt haar liefdevol zijn zaakwaar-
neemster in Nederland) waren er en een andere 
grote sponsor, Piet de Visser, net als Loontjes een 
Zeeuw van vlees en bloed. Transportmakelaar 
Gerard van Hal vertegenwoordigde de Twentse 
weldoeners. Onderdeel van het feest was een 
mooi diner langs de rand van het zwembad. 
Prachtige ambiance, romantische muziek, prefect 
eten, de wijn was nog beter. Roept Piet de Visser: 
“100 dollar voor de eerste die nu in het water 
springt”. De plons van een spontane donateur 
volgde binnen vijf seconden. 
Zo’n honderd vijftig jongens en meisjes volgen 
de lessen, die zes dagen in de week worden 
gegeven door professionele leraren. De leer-
lingen zijn stuk voor stuk kinderen uit grote, 
arme gezinnen of weeskinderen. Ze komen alle-
maal van het platteland, waar ze al heel jong bij 
de rijstbouw werden ingeschakeld. 
De onderwezen theorie wordt direct in het hotel 
in de praktijk gebracht. Hotel management 
schijnt een van de moeilijkste disciplines te zijn 
omdat het naast techniek en logistiek toch vooral 

om mensen gaat. Father John had het geluk, hij 
noemt dat zelf ook nu weer de hulp van de Voor-
zienigheid, om een Zuid Afrikaans/Engels echt-
paar tegen het lijf te lopen die net in Nederland 
de Butler Academie hadden doorlopen en bij een 
Zwitserse captain of industry hadden gewerkt. 
Peter en Michelle Kaletsch werden gegrepen 
door het Don Bosco ideaal, regelden hun zaken 
in Europa en staan nu al drie jaar aan het hoofd 
van de school. Peter, van oorspronk een succesvol 
ondernemer in Zuid Afrika, ziet er op het eerste 
gezicht uit als een drill sergeant, maar wordt 

2 Prijzen die het hotelschool al heeft verworven

Buitenkant van de hotelschool
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door de studenten op handen gedragen:  “De 
Aziatische cultuur van rustigjes aan,  morgen 
is er weer een dag, van ja zeggen en nee doen 
en dit alles omlijst met een zachte glimlach, 
botst soms inderdaad met de manier van doen 
in westerse hotels,” zegt hij. “Aziaten zijn abso-
luut gastvrij en service minded, maar je moet dat 
vertalen naar westerse maatstaven. Dat geeft 
wel eens fricties.” Maar toch gebeurt het in de 
Don Bosco hotelschool. Missionaris Johan Visser 
heeft de dagelijkse leiding overgedragen aan zijn 
medebroeder Roberto Panetto, een kleine, vrien-
delijke, hyperactieve Italiaan. Het grapje wordt 
weleens gemaakt dat Father John ’s avonds de 
batterijen er bij broeder Roberto uit moet halen 
anders zou hij ook ’s nachts doorwerken. Father 
John heeft verder zijn handen vol aan het leiden 
van de Don Bosco Technische School. Verder aan 
een project waar mensen in de locale gevangenis 
een vak wordt geleerd zodat ze weer wat hoop 
op de toekomst wordt gegeven en aan het Don 
Bosco Kinderen Fonds, dat zorgt dat ook hele 
jonge kinderen naar school kunnen. De vraag of 
het allemaal niet wat veel is mag je aan een Sale-
siaanse missionaris niet stellen.
Door het specifieke karakter van de hotelbranche 
kan de Don Bosco hotelschool niet zonder vrij-
willigers, die gepokt en gemazeld zijn in het 
hotelvak.  Ze komen, blijven een paar maanden 
of langer en vertrekken dan weer. Zo is er 
Thomas, een Duitse routier die in de grote hotels 
in het Midden Oosten, Singapore en Europa heeft 
gewerkt. Hij onderwijst de ins en outs van het 
front office werk, zoals reserveringen maken, 
rekeningen vervaardigen en al die andere dingen 
waarmee gasten te maken hebben. En Alexandro, 
de Italiaanse kok, openbaart de geheimen van 
de westerse en oosterse gastronomie. Hij werkte 
op diverse plaatsen in de wereld in toprestau-
rants. Ook hij werd gegrepen door het Don Bosco 
ideaal, roept regelmatig dat hij nu echt eens geld 
moet gaan verdienen en dus zal vertrekken, maar 
blijft vervolgens weer een jaar. Of neem Martha, 
een Poolse lerares Engels, die het Don Bosco 

werk voor een jaar verkoos boven een baan op 
een Poolse universiteit.  En zo zijn er meer profes-
sionals die de studenten opleiden. Father John 
ziet het minzaam gebeuren. “We kunnen hier 
nog niet zonder steun van vrijwilligers,” zegt hij 
“want er is nog geen Cambodjaans kader. Dat is 
op termijn wel de bedoeling.”
Father John zou het ook als kastelein in een café 
in Weert goed doen. Een grote sterke man met 
een gezicht, dat gastvrijheid uitstraalt, een man 
met interesse in mensen en met een vriendelijk 
woord van iedereen, maar ook een man die de 
laatste drinkers ’s nachts om één uur kordaat op 
straat zet. Father John straalt autoriteit uit. Dat 
weten de studenten, dat weten de leraren en 
dat weten ook de Cambodjaanse autoriteiten, 
vandaar dat er nooit problemen zijn.  Een man 
die het overal in de horeca goed zou doen, zou 
je zeggen. Vandaar dat de Don Bosco hotelschool 
ook een successtory is. Wekelijks komen er hote-
leigenaren uit het hele land naar Don Bosco in 
het afgelegen Sihanoukville om te vragen of ze 
niet nu al een paar studenten in dienst kunnen 

nemen. Het antwoord is dan nee. Dat kan pas 
nadat de leerlingen de twee jaar van hun oplei-
ding hebben volgemaakt. Iedere student heeft 
dan ook direct een goed betaalde baan. Siha-
noukville zelf heeft twee vijf sterren hotels, ware 
eldorado’s gelegen aan het spierwitte strand en 
omzoomd door prachtige grote tuinen en alles 
met palmbomen. Daar staan wél portiers in admi-
raals uniformen voor de deur en daar hangen in 
de hal van de lobby wél kristallen kroonluchters. 
Als je daar met Father John binnenkomt omdat 
een weldoener hem heeft uitgenodigd, springt 
de halve staf van het hotel in de houding en 
komt hem in bijna vlekkeloos Engels enthousiast 
begroeten. Het zijn allemaal leerlingen van de 
Don Bosco hotelschool. Father John geniet dan. 
Je kunt niet zeggen dat de man zijn roeping als 
hotelier  heeft gemist, want op 29 juni was hij 50 
jaar priester, maar je ziet dat de hotelschool een 
soft spot in zijn hart heeft. 
De bezettingsgraad van het hotel, dat zijn gasten 
vooral via zijn voortreffelijke website (www.
donboscohotelschool.com)  krijgt, is hoog. De 
prijs-kwaliteit verhouding is buitengewoon 
aantrekkelijk, want waar krijg je in Sihanouk-
ville een prachtige moderne kamer voor $ 20? 
Maar 31 kamers zijn niet genoeg om een hotel 
rendabel te maken. “Maar,” zo zegt Father John, 
“Maak geen vergissing, dit is geen hotel, dit is 
een hotelschool. Wij leren de jongens en meisjes 
een vak, wij zijn geen hoteliers die dat doen om 
winst te maken.” De resterende kosten van de 
hotelschool worden dan ook, net als bij de tech-
nische school, betaald door de vele weldoeners 
en sponsors. Het zijn de vrienden van Don Bosco 
en in het bijzonder de vrienden van missionaris 
John Visser. 

Charles Schwietert

Keuken

Het zwembad met terras 

Charles Schwietert is journalist en werkte als 
leraar Engels een aantal keren op de Don Bosco 

Technische School in Sihanoukville
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Graafschap Hornelaan 182 
6004 HT  WEERT (NL) 

 

Tel. +31 (0)495-583400 
Fax +31 (0)495-583481 

 

www.vossenlaboratories.com 
info@vossenlaboratories.com 

 
 

Gezondheidsondersteuning: 
• Melkvee 
• Pluimvee 
• Varkens 
• Gewas

 
 

Onderhoud: 
• Reiniging 
• Desinfectie 
• Smering 
• Conservering 

 
 

VOSSEN LABORATORIES INT. BV 
is gespecialiseerd in het ontwikkelen, produceren 

en leveren van producten op het gebied van: 

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

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

Koffietafel 
vanaf € 13,75 p.p.

Wilhelminasingel 276 
6001 GV Weert  
T +31(0)495 53 10 57

www.hostelleriemunten.nlHotel - Restaurant - Eetcafé - Catering

Na de uitvaart samen zijn, samen 
herinneringen ophalen om troost 
bij elkaar te vinden. Dat helpt bij de 
verwerking van het verlies. Hostellerie 
Munten biedt u een mooie locatie waar 
u tercht kunt voor een gepaste afsluiting 
met een koffietafel bestaande uit luxe, 
open belegde broodjes met koffie, 
thee, jus d’orange en spa rood / blauw. 
Informeer naar de mogelijk heden, 
wij denken graag met u mee.

Apotheek Zuijdgeest
Oudenakkerstraat 57 
6006 BB  Weert
Tel. 0495 - 524084
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Ik heb ze veel verkocht en zo € 32,20 opgehaald. Juffrouw Thérèse gaat 
ieder jaar naar Malawi, vertelt daar veel over en zo kwam ik dus op dit idee. 
Dit jaar gaat ze weer naar het arme land Malawi. 

In Malawi zijn veel weeshuizen. Daar gaat de juf het geld naartoe brengen. 
Voor dit geld mogen ze dan kippen kopen, en doordat de kippen eieren 
leggen, hebben de kinderen van het weeshuis weer te eten. Als er te veel 
eieren zijn, kunnen ze die op de markt verkopen en  van de winst weer ander 
eten kopen of zo. 

Wat ik nu hoop is dat door mijn kleine actie dat de kinderen uit het wees-
huis het hierdoor een beetje beter hebben.  

Groetjes van Janis Briels

Aktie Kippen voor kippen
Hoi, ik ben Janis Briels. Ik ben 9 jaar oud en zit op 
basisschool de Firtel in Stramproy. Ik heb wat gedaan 
voor het arme land Malawi. Thuis had ik namelijk 
kippen, die legden veel te veel eieren… totdat ik een 
idee had voor Malawi, om de eieren te verkopen 
namelijk. Mijn actie heette: KIPPEN VOOR 
KIPPEN (10 eieren € 1,-)

EXCLUSIEVE MERKEN TEGEN BETAALBARE PRIJZEN:

HERENSCHOENEN
Van Bommel - Lorenzi - Mephisto

Floris v. Bommel - Van Lier - Giorgio

DAMESSCHOENEN
Waldläufer - Alexandria - Hassia - Sioux

Vanaf maat 34
Schoenenmode
André Coolen
Hoogstraat 2
6001 EV Weert
Telefoon: 0495 - 532180

A S N  A U T O S C H A D E S E R V I C E

Bouw & Projectontwikkeling

Emmasingel 48   t (0495) 56 68 88  
6001 BD Weert           info@smolenaersgroep.nl

Postbus 221 
6000 AE Weert smolenaersgroep.nl

Beheersmij. L.G. Smolenaers b.v.  /  Bouw- Adviesburo Smolenaers b.v.
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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

De Vastenaktie 2014
Voor de Vastenaktie 2014 zijn weer enkele 
projecten aangeboden. In overleg met de 
verschillende Missie comités en het Missie 
Buro in Roermond zijn enkele goedgekeurd 
voor de Vastenaktie van dit jaar. Een enkel 
project dat aangeboden werd was te groot 
en onoverzichtelijk gevonden. Projecten 
moeten inzichtbaar, haalbaar en uiteraard 
reel passen in de doelstellingen van het 
Missie Thuisfront.

Project van Pater Hans Smeets 
(Oeganda)
Er wordt gevraagd voor de huisvesting van de 
broeders en zusters in Namatala. De kosten 
bedragen totaal € 35.000,-. Dit project wordt 
samen gedragen door Boxtel en het Dekenaat 
Weert. Dit project zouden we graag willen onder-
steunen maar alleen kunnen wij dat niet. Een 
voorstel is gemaakt om de kosten te verdelen 
over 2 jaar. Na enig overleg met het comité in 
Boxtel is dit project inderdaad verdeeld over een 
periode van twee jaar. Dat houdt in dat dit project 
ook deel gaat maken van de Vastenaktie 2015.

Project 1 van Zr Anima
Bij kinderopvang in Ushetu te Tanzania wordt een 
bijdrage gevraagd om de sanitaire voorzieningen, 

waterleidingen en septictank te vernieuwen. 
Een al zeer oud gebouw met nauwelijks sani-
taire voorzieningen is hard aan vervanging toe. 
Omdat het 4 kleine projectjes betreft is voorge-
steld deze samen te vatten in een project. Dan 
kan de gehele kinderopvang in een keer voorzien 
worden van goede wc’s, waterleidingen, riolering 
met septictank, etc. Hiervoor is een bedrag van  
€ 6.000,- nodig.

De twee bovengenoemde projecten worden 
door de combinatie van de comités van Weert-
Zuid en het Cluster Stramproy (incl. Kelpen-
Oler) gedragen.

Project 2 van Zr. Anima
Dit betreft een huisvesting voor oudere vrouwen 
bij het eerder gebouwde onderkomen in San 
Rafael, Argentinie. Kosten ter grootte van  
€ 30.000,-, te groot voor het Dekenaat Weert, 
zal door de Landelijke VastenAktie worden 
gedragen. Dit project is dan ook aan die instantie 
overgedragen. 
 
Project van Pater Kuppens (Malawi)
Een bijdrage voor de installatie internet, schotel 
en bekabeling communicatie, skypen, etc voor de 
meisjesschool in Lilongwe. Na onderzoek door 

pater Jo Kuppens blijkt het mogelijk te zijn om 
op de meisjesschool in Lilongwe een internet 
verbinding op te zetten. Daarvoor is hardware 
nodig en stroomvoorzieningen als deze uitvalt 
tijdens contacten. De Internetsnelheid is de 
laatste maanden ook aan het verbeteren waar-
door de werking straks ook gegarandeerd kan 
worden. In dit project zit € 800,- voor het eerste 
jaar abonnement. Daarna moet de school dit zelf 
opbrengen. Totaal is hiervoor € 5.000,- nodig. 
Het comité van St. Martinus zal dit project onder 
hun hoede nemen.

Project van Pater Piet Cuijpers
Voor een leerprogramma voor de ouders van de 
straatkinderen in Manila vraagt Pater Piet Cuij-
pers € 5.000,-. Er is een leerprogramma opgezet 
onder de naam ALS en dat programma bestaat 
uit lessen volgen door ouders  van kinderen die 
niet naar school kunnen of willen omdat er geen 
geld is en de kinderen vooral op straat leven. 
Geen toekomst perspectief dus. 
De ouders wordt een leerprogramma aange-
boden om beter met de eigen kinderen  te 
communiceren en samen te werken en zodoende 
begeleiden bij het volgen van onderwijs. De 
comités van Groot-Nederweert zullen dit project 
voor hun rekening nemen.
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Missionarissen uit het Weerterland

Missionaris congregatie huidig werkgebied voorheen geb. jaar 
Pater Piet CUIJPERS SDS Hamont, België Generaal Salvatorianen, 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 Nicolau NOORDERMEER CSSp Pompèu, Brazilië  1927 
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 Harrie TULLEMANS CSSp Parochie 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 Henrica (Maria Hendrika) GERARDS FMM Tilburg Zaïre, Congo 1914 
Zuster Henriëtta (Helena) HURKS ZVL Schijndel Chili 1936 
Pater Zef KUPPENS WP Heythuysen Kita, Mali 1933
Pater Frans MERTENS SVD Deurne Zuid Afrika en Ghana 1920 
Broeder Martinus (Sjaak) SMEETS SSCC Teteringen Mozambique en Portugal 1926 
Pater Hans SMEETS MHM Mbale, Oeganda  1932 
Zuster Marlies (Margaretha) SNIJDERS OP Venlo Zuid Afrika 1935
 

Postactief c.q. rustend
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