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Colofon

Stichting Dekenaal Weerter Missie Thuisfront
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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!



2www.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 1

UITDEUKEN EN SPUITEN
Kuilstraat 1 – 6035 AW Ospel

Tel. 0495 – 63 25 46

KOMT U GEZELLIG TAFELEN IN ONS SFEERVOLLE

italiaans restaurant
sardinia

Wij hebben een uitgebreide menukaart met

vis en vlees specialiteiten

maar ook als vanouds onze heerlijke pasta's
en keuze uit 76 pizza's

en exclusieve warme en koude voorgerechten
Ook voor grote groepen - 70 zitplaatsen

Tel. 0495 - 53 14 21
www.restaurantsardinia.nl

Dagelijks geopend vanaf 17.00 uur
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Deken Franken

Actie = reactie. Dat is een wetmatigheid in het leven. Bij gelegenheid van 
Palmzondag en Pasen stuur ik als deken ieder jaar een zgn. Paasbrief naar 
de Weerter missionarissen. Deze brief gaat dan vergezeld van een palm-
takje, dat met Palmzondag in de Sint Martinuskerk is gezegend. Het feit dat 
onze missionarissen vaak al vele jaren, ver weg en in den vreemde (voor 
hen overigens een bekend en vertrouwd gebied) verblijven, geeft een extra 
dimensie aan de brief met palmtakje. Doordat ze reageren op mijn Paas-
brief, ontstaat er iets moois, een wisselwerking. Een band die ruimte en 
tijd overstijgt. In dit briefcontact ervaar ik iets van missie. Hiermee wil ik 
zeggen: ik ervaar dat God mens geworden is, dat Hij middels onze werk-
zaamheden, hoe klein ook, een vertrouwd gevoel geeft. Dat Hij aangeeft, 
dat we niet alleen zijn in ons werk voor de kerkgemeenschap. Een kerkge-
meenschap die ruimte en tijd overstijgt.

Door deze gedachte, dat ik gedragen word door een kerkgemeenschap 
die tijd en ruimte overstijgt, kan ik me veel veiliger voelen, geborgen en 
gedragen. Meer mensen dragen de naam van Christus uit, meer mensen 
werken in Zijn Naam, meer mensen voelen zich verbonden met de christe-
lijke gemeenschap over de hele wereld.

Wanneer ik de verhalen lees van de mensen met een missie, dan hoor ik 
steeds weer bevlogen mensen, bevlogen en bewogen door de Geest. In mijn 
eigen kleine wereldje kan ik wel eens tegen muren oplopen. In de grote 
wereld van God ervaar ik steevast Gods gedachtegoed, groter en ruimer 
dan mijn gedachtegoed.
Daarom ben ik de missionarissen zeer dankbaar, niet zozeer voor hun werk 
daar, maar vooral voor hun band met zoveel mensen over de hele wereld. 
En daar mag ik deel van uitmaken. Mijn peettante in Nieuw Zeeland mailt 
mij geregeld over het kerkelijk leven daar, down under. Niet dat alles daar 
van een leien dakje gaat, maar haar mails gaan wel steeds vergezeld van 
een gelovig woord van volhouden in wat je geleerd hebt. Het christendom 
gaat door, ook in deze tijd.
Hiervoor ben ik onze missionarissen dankbaar, omdat we hier in het Weertse 
door ons contact met hen blijven zien, dat het Christendom doorgaat. Maar 
daar moeten we zelf ons steentje aan bijdragen, maakt niet uit of het groot 
en klein is, als we maar meewerken.

Missie houdt niet op te bestaan. Sterker nog, zij mag onze samenleving 
blijven beïnvloeden!

Veel wijsheid wens ik eenieder toe, die een missiehart heeft.

Missie:

Jaarlijks geeft het Dekenaal Weerter Missie Thuisfront in de tweede helft van het jaar een jaarboek uit. Steeds 
weer opnieuw vol recente of minder recente verhalen en foto’s aangaande het wel en wee van mensen met een 
missiehart. Als deken van het Dekenaat Weert schrijf ik het voorwoord. 

Het christendom gaat door,
ook in deze tijd!
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EXCLUSIEVE MERKEN TEGEN BETAALBARE PRIJZEN:

HERENSCHOENEN
Van Bommel - Lorenzi - Mephisto

Floris v. Bommel - Nobel Blue - 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

ROUWCENTRUM van den Boom - OSPEL
U kunt rechtstreeks naar ons bellen, waar of hoe u ook verzekerd bent.

Begrafenis- en crematiebegeleiding van den Boom tel. 0495-625356

Tweewielerservice Goeden

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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Cluster Weert-Zuid

Het cluster Weert-Zuid bestaande uit 
de parochies Sint-Joseph Keent en De 
Verrezen Christus Moesel behartigen dit 

jaar het project van pater Alfons Baak. Wie is hij? 
Hij is geboren in 1957 te Eibergen – Gelderland. 
Studeerde aan het seminarie in Rolduc en werd 
in 1988 tot priester gewijd. Hij was vervolgens 
diaken en kapelaan in Weert, pastoor van de 
Verezen Christus op Moesel tot 1992 en pastoor 
in Maastricht tot 1995. Vertrok naar Curacao, 
Santa Maris Auxiliadora en vervolgens naar Suri-
name in het bisdom Paramaribo van Mgr Wim de 
Bekker. Pater Baak vraagt hem te helpen met de 
verbetering van de hygiëne.

Als mensen in dit warme en vochtige klimaat niet 
eens een douche en toilet hebben, met open riool 
en geen goede afvalverwerking, dan liggen de 
ziektes op de loer. Een afvalzak kost hier ook geld 
en daar bespaart men al op. Nog steeds verbran-
ding van spullen op je eigen erf met alle milieu-
gevolgen van dien.

Een heel concreet project is nu de toiletgroep van 
de Fatimaschool met vierhonderd kinderen. Wat 
later, bij genoeg fondsen, volgt het opknappen 
van het verkennerijgebouw. Kinderen hebben nu 
de eerste prioriteit. Vandaar zijn beroep op de 
parochianen van het cluster Weert-Zuid hem te 
helpen met de renovatie van de sanitaire voor-
zieningen van de Fatima-school, een volksschool 
met 300 kinderen van 4-12 jaar afkomstig uit 
de marrongemeenschap, afstammelingen van 
gevluchte slaven die lange tijd in het binnenland 
leefden. Voor het ter perse gaan van dit jaarboek 
was het streefbedrag van € 7.500 bereikt.

Hij dankt ons voor de vastenaktie en voor de 
steun aan hem waarvoor hij priester mag zijn.

Cluster Stramproy, Tungelroy
Swartbroek, Altweertheide

en Kelpen-Oler

Het parochiecluster Stramproy, Tungelroy, 
Swartbroek, Altweertheide en Kelpen-
Oler hebben dit jaar gekozen voor een 

project in Burkina Faso in Afrika, aangevraagd 
door pastoor abbé Paulin Mano uit Piéla.

Hij was reeds tweemaal bij ons te gast in Stram-
proy en hield een vurig pleidooi voor het bouwen 
van een ontmoetingsruimte in de plaats Piéla.
Piéla heeft dringend behoefte aan een grote 
ontmoetingsruimte, die gebruikt kan worden 
voor de vorming van dopelingen en daarnaast 
ook plaats kan bieden aan veel verenigingen: 
vrouwenbeweging, landbouw, jeugd en stude-
rende jongeren. Het aantal kinderen dat deel-
neemt aan bijeenkomsten is zeer groot, soms tot 
1600. De mensen in Piéla zijn graag bereid om 
voor de bouw de handen in elkaar te slaan. Chris-
tenen, moslims en animisten, in een woord, de 
gehele bevolking van Piéla, zet zich met kracht 
en durf in om deze ontmoetingsruimte te reali-
seren. De fundering is al klaar en er zijn ook al 
15.400 bakstenen gemaakt. Voor de verdere 
aanschaf van de nodige bouwmaterialen zoals 
cement, doen wij graag een beroep op u. Voor 
een bedrag van € 8000 kan de parochie al 776 
zakken cement aanschaffen, nodig voor de bouw 
van de ontmoetingsruimte.

De samenwerkende parochies van het cluster 
Stramproy danken u allen voor uw bijdragen.

Cluster Nederweert, Eind,
Budschop en Ospel

Het cluster Nederweert, Eind, Budschop en 
Ospel gaat dit jaar een bijdrage leveren 
aan projecten die door de Ospelse pater 

Piet Cuypers worden voorgedragen en een project 
van Zuster Bernarda, dat is Anita Verheggen uit 
Budschop. Piet Cuijpers vraagt steun voor een 
verbouwing op de Filippijnen. Zuster Bernarda 
wil jonge vrouwen een opleiding geven.
De Vastenactie van het dekenaat Weert is elk jaar 
gericht op een project in de niet-Westerse wereld. 
Nederweert toont dit jaar zijn solidariteit met de 
wereld door zich in te zetten voor jonge vrouwen 
in Gombong (Indonesië) en voor de verbouwing 
van een studentenhuis op de Filippijnen.

Vorig jaar steunden we een project voor vrouwen 
in Gombong die compost maken; dit jaar gaat 
het om jonge vrouwen die wel al scholing gehad 
hebben maar nog geen beroep uitoefenen. 
Zij willen vooral de verzorging in voor baby’s 
of oudere mensen. Daarvoor moeten ze eerst 
cursussen volgen in, koken, naaien of vorming. 
Daarvoor is ongeveer € 3.000 nodig.
Piet Cuijpers zit als hoofd missionering van de 
paters Salvatorianen in Rome, van waaruit hij 
voor zijn congregatie de missionering over de 
hele wereld regelt. Dit jaar vraagt hij onze steun 
voor een project op de Filippijnen. De Salvatori-
anen van de afdeling Oost-Azië hebben te weinig 
ruimte om al hun kandidaten uit China, Indonesië, 
de Filippijnen, Sri Lanka en Vietnam te plaatsen. 
Daarom is er het plan om weinig gebruikte recre-
atieruimten van hun studiehuis voor de filosofie 
in Amadeo te verbouwen; dat is een stad op de 
Filipppijnen. De verbouwing moet drie kleine 
slaapzalen met de nodige sanitaire voorzieningen 
opleveren. Daar kunnen dan tien studenten uit 
diverse landen ondergebracht worden, die daar 
beginnen aan hun religieuze vorming. Mettertijd 
zullen deze studenten terugkeren naar hun thuis-
landen om er sociale en pastorale activiteiten te 
verzorgen.

Projecten van de Vastenactie 2011
Het is intussen een goed gebruik geworden dat alle parochie-
missiecomité’s onder coördinatie van het bestuur van het missiethuisfront 
zich hebben ingedeeld in 4 clusters die ieder jaar elk een bepaald project 
voor hun rekening gaan nemen onder het motto: De wereld groeit als we 
delen. Al meer dan 50 jaar steunt Vastenaktie wereldwijd honderden 
projecten die zijn opgezet door mensen die vechten voor een beter bestaan 
en een duurzame toekomst. 
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Twan en Mia Minten
Kruisstraat 53

6034 RJ Nederweert Eind
Telefoon 0495 - 631296

woninginrichting
projektinrichting
interieurbouw

roermondseweg 16-20
6004 as  weert

Woninginrichting:
	 •	 Meubelen,	banken,	fauteuils
	 •	 Slaapkamers
	 •	 Tapijt,	Novilon	vloeren,	laminaat
	 •	 Gordijnen,	Luxaflex

Interieurbouw, op maat uit eigen werkplaats:
	 •	 Boekenkasten
	 •	 Slaapkamerkasten
	 •	 Balies
	 •	 Kantoor-	en	praktijkinterieurs

Verheggen interieurs
T 532498   www.verheggen.nl

STUKADOORS- 
EN AFBOUWBEDRIJF

H.J.M. Barents
Hulsterdijk 12
6002 SN Weert
Tel. 0495-545835
Fax 0495-547206

R.M.F.G. Barents
Bieskampweg 22
6002 SL Weert
E-mail: info@gebrbarents.nl

www.gebrbarents.nl
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Cluster Sint Martinus, Fatima,
Biest, Boshoven en Laar

Het cluster Sint Martinus, Onbevlekt Hart 
van Maria (Fatima), Heilige Franciscus van 
Assisië (Biest), Heilige Oda (Boshoven) 

en Heilige Hieronymus en Antonius (Laar) slaan 
dit jaar de handen ineen om oud-pastoor Baak 
tijdens de Vastenaktie te ondersteunen met een 
tweede project.

Priester Alfons Baak is pastoor en medewerker 
van het bisdom Paramaribo in de republiek Suri-
name. Hij doet een beroep op ons voor de onder-
steuning van de kaderopleiding in zijn bisdom. 
Pastoor Alfons Baak is niet geheel onbekend in 
Weert omdat hij in de parochie Moesel zowel 
kapelaan als pastoor is geweest. Alfons Baak is 
oud-rolducien en op 28 mei 1988 te Roermond 
priester gewijd. Na enkele jaren in Weert en Maas-
tricht te hebben gewerkt is hij vanaf 1995 gedu-
rende 15 jaren werkzaam geweest in twee paro-

chies in Curaçao. Vanaf 15 februari 2010 werkt 
hij op uitnodiging van de bisschop van Parama-
ribo Mgr. Wim de Bekker in Suriname. Kaderop-
leiding Bisdom Paramaribo. Een van de taken van 
Alfons Baak is de coördinatie van de kaderop-
leiding filosofie en theologie voor pastoraal assi-
stenten en permanent diakens en van een oplei-
ding voor vakdocenten godsdienst. Om deze 
opleidingen te kunnen financieren vraagt Alfons 
Baak een bijdrage aan de Vastenaktie. Gezien de 
kwetsbare financiële positie is het bisdom Para-
maribo niet in staat de gehele kosten van deze 
opleidingen te dragen. Medefinanciering door 
enkele donoren, waaronder de Vastenaktie, is 
een voorwaarde om de opleidingen te kunnen 
realiseren zonder verlies van diepgang. Suriname 

is vijf maal zo groot dan Nederland en beschikt 
over 15 actieve priesters. Zonder aanwas zal dit 
aantal de komende jaren afnemen. Het doel van 
de Kaderopleiding Bisdom Paramaribo is dan ook 
om het leidinggevend kader binnen het bisdom 
en de parochies te versterken. De opleiding staat 
open voor mannen en vrouwen die werkzaam 
zijn in het kerkelijk werk. Binnen deze opleiding 
is er bijzonder aandacht voor de vorming tot het 
ambt van diaken. De duur van de opleidingen 
is drie jaren verdeeld over negen semesters. Er 
wordt aandacht besteed aan kennisoverdracht, 
attitudevorming en spiritualiteit en het aanleren 
van vaardigheden via stages, werkopdrachten en 
workshops. Binnen de opleidingen worden twee 
hoofdrichtingen onderscheiden: ´vorming diaken 
en kader algemeen´ en ´vorming catecheet´. De 
hoofdrichting ´vorming diaken en kader alge-
meen´ wil het leidinggevend kader versterken 
voor pastorale arbeid in de parochies en pasto-
rale gebieden. De studierichting is bestemd voor 
kandidaten die te kennen hebben gegeven tot 
diaken gewijd te willen worden of dit serieus 
overwegen. Maar ook zij die een wijding niet 
ambiëren kunnen deze studierichting volgen 
om het werkkader binnen de parochie op alle 
mogelijke terreinen te versterken. De hoofdrich-

ting ´vorming catecheet´ leidt kandidaten op die 
de catechese gaan verzorgen in de parochies en 
op scholen. Naast de twee hoofdrichtingen is 
binnen het programma een verkorte leerroute 
uitgestippeld speciaal bestemd voor voorgangers 
in woord- en communievieringen en in uitvaart-
diensten.

De opleidingen passen binnen het ´Mission 
Statement´ van het bisdom Paramaribo: `Het 
Rooms-Katholieke Bisdom Paramaribo is een 
open geloofsgemeenschap, die bezield door het 
Evangelie van Jezus Christus, mensen samen-
brengt in liefde en solidariteit, en op grond van 
haar zending door Christus gegeven, werkt aan 
gerechtigheid, vrede en heelheid van de schep-
ping.

Samenvattend hebben, tot het ter perse gaan 
van dit jaarboek, de 4 clusters van het Dekenaat 
Weert totaal € 26.666 bijeengebracht voor de 
vastenaktie. Een heel mooi bedrag. Het streef-
bedrag was € 35.500. In bijgaande tabel wordt 
weergegeven naar welke bedragen de 4 clusters 
hebben gestreefd en wat er per cluster is opge-
haald.

  Vastenactie: Opbrengst:

11.01 Kader en taal opleiding € 10.000 € 5.000
 Pater Baak en Zr Anima
 Cluster Weert Centrum St Martinus 
11.02 Vormingcentrum Burkina Faso.  € 8.000 € 7.811
 Cluster Stramproy
11.03  Pater Piet Cuijpers en Zr Materna   € 10.000 € 6.208
 Cluster Nederweert
11.04  Sanitaire voorz. Parimaribo € 7.500 € 7.647
 Cluster Weert Zuid

 Totaal: € 35.500 €	 26.666
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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

Graafschap Hornelaan 157a
6001 AC Weert
Postbus 93
6000 AB Weert

tel. (0495) 53 43 65
fax (0495) 53 21 95

www.knapen.nl
info@knapen.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

Hupperetz
 Stadsapotheek sinds 1898

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

Betrouwbaar
en dichtbij



ONTMOETINGSAVOND 2010



10www.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 1







 

















· · · 


· · 

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

Speciaal VW en Audi

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

Hoogstraat 10a - Weert - Tel. 0495-533475
Damesschoenen vanaf maat 33
Herenschoenen vanaf maat 38

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

Tel. 0495-531458 - Fax 0495-534212

verzekeringen   hypotheken   financieringen
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Pastoor Fons Baak:

Werkzaam in de jonge 
Republiek Suriname
Het kan soms wonderlijk lopen in het leven van een priester. Toen ik in 
de jaren dat ik pastoor was op Moesel zelf samen met u bezig was om 
de Vastenactie op touw te zetten voor een project in Haïti en uiteindelijk 
zelf ben gaan kijken, kwam het missiewerk onder mijn aandacht. Het 
heeft mij van toen af aan nooit meer los gelaten. Een andere kijk op 
het priesterschap en het verlangen dichter bij de arme mens te staan. 
Ondanks alle cultuur- en taalverschillen kreeg ik daar de ervaring van 
echte ontmoeting, in die zin dat ontmoeten eigenlijk zijn inhoud terug 
kreeg. Ontmoeten betekent eigenlijk “niets moeten”, het is een bij elkaar 
zijn als een avontuur, als een samen optrekken. Niet direct al met een 
verwachtingspatroon over en weer met elkaar in gesprek zijn, maar een 
echt gevoel van samen broer en zus zijn. En dat heeft mij nooit meer 
losgelaten. Juist in de spannende jaren van polarisatie in de kerk van 
Nederland, die zo’n vervelende rol speelde, koos ik ervoor om een nieuwe 
weg in de slaan. 

Rome in het colloseum met de seminaristen Sendric en Curtis die inmiddels priester zijn. (twee jonge priesters van de parochie in Curaçao)

Mgr. Wim Ellis van Curaçao vroeg priesters en ik 
ben toen dat avontuur aangegaan. 15 jaar heb ik 
in het bisdom Willemstad gewerkt in de parochies 
van Santa Familia en Santa Maria. Veel gebouwd 
en opgebouwd, talen bijgeleerd (spaans en papi-
aments) en uiteindelijk op aandringen van de 
bisschop van Paramaribo gekozen om de jaren 
die nog komen mij in te zetten voor het bisdom 
Paramaribo in Suriname. Door mijn ervaring als 
studiecoördinator van een theologisch midden-
kaderopleiding in Curaçao, mag ik nu studenten 
begeleiden in Suriname die straks ingezet worden 
in de pastoraal. Pastoraal-assistenten, perma-
nente diakens en priesters krijgen hun opleiding 
nu in het eigen bisdom. Een hele verantwoorde-
lijkheid om voor de toekomst van een bisdom te 
zorgen. Momenteel hebben we achttien pries-
ters voor heel Suriname (4x zo groot als Neder-
land). Meer dan de helft van onze priesters heeft 
de leeftijd van zeventig al behaald. Dat bete-
kent voor mij dat ik niet alleen de kaderoplei-
ding mag leiden, maar ook nog eens in drie paro-
chies mag voorgaan als herder. Het zijn de paro-
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Oude Graaf 29, 6002 NL Weert    T 0495-545485   I www.meuwissen-weert.nl

TrappeN - DOuchebakkeN - aaNrechTbLaDeN
DOrpeLs - veNsTerbaNkeN

- APK-keuringsstation
- Verkoop van nieuwe en gebruikte auto's

TANKSTATION SAES
- Diesel - Euro 95
- Avia Super Clean
- Multi Power Diesel

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

openingstijden: dinsdag t/m vrijdag 09.00 - 12.30  13.30 - 18.00
vrijdag koopavond / zaterdag 09.00 - 17.00 / maandag gesloten

opticien - optometrist
Jan Brinkmans
Lindanusstraat 3 - Nederweert 
Tel. (0495) 63 13 83
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Genomen in Rome

chies O.L.V. van Fatima, de Heilige Familie en De 
Barmhartige Samaritaan. Ze vormen samen het 
pastorale gebied Paramaribo – Zuid. De paters 
Oblaten hebben deze parochies opgericht in de 
jaren vijftig en zestig toen er uitbreiding kwam 
van de stad Paramaribo. Tijdens de binnenlandse 
oorlog kwamen er nog meer mensen naar de 
stad, vooral indianen en boslandcreolen, zonder 
werk en zonder woning. Ontwricht ook van hun 
eigen roots. En dat werkt nu nog steeds door in 
onze parochies. Juist door de revolutie in de jaren 
tachtig, toen de Republiek Suriname nog maar 
net vijf jaar jong was, kwam er een geweldige 
achteruitgang van het land. De gevolgen zijn nog 
steeds te merken. En nu zijn dezelfde mensen die 
toen voor zoveel ellende gezorgd hebben wéér 
in de regering. Arm Suriname. Arm aan middelen 
maar zeker niet arm aan geloof. De parochies 
hebben niet veel inkomsten, collecte soms 
maar 150 Surinaamse dollar, ongeveer € 35,00 
per weekend. En wat doe je daar nu mee. Niet 
eens genoeg om alle rekeningen te betalen. Als 
priester krijgen we ook geen salaris, geen pensi-
oenopbouw etc. En een aantal artsen zijn bereid 
ons medisch te helpen, want er is ook geen ziek-
tekostenverzekering voor ons. Dat alles legt wel 
een druk op je om als bedelaar bij mensen van 
goede wil aan te kloppen. Zoals vele missiona-
rissen het doen begin ik ook binnenkort met een 
brievenactie, om voldoende vaste sponsoren te 

krijgen voor al mijn projecten. Maar daarover 
later.  Met veel hoop op een betere toekomst 
voor mijn mensen proberen wij het. Van de giften 
die ik al heb mogen ontvangen is toch al wel wat 
gebeurd. Vooral op het gebied van hygiëne is er 
nog veel te doen. Als mensen in dit warme en 
vochtige klimaat niet eens een douche en toilet 
hebben, open riool en geen goede afvalver-
werking, dan liggen de ziektes op de loer. Een 

afvalzak kost hier ook geld en daar bespaart men 
al op. Nog steeds verbranding van spullen op je 
eigen erf met alle milieugevolgen van doen. Een 
heel concreet project is nu de toiletgroep van de 
Fatimaschool met vierhonderd kinderen en wat 
later bij genoeg fondsen het opknappen van 
het verkennerijgebouw. Kinderen hebben nu de 
eerste prioriteit. Ik dank u voor de Vastenactie en 
steun aan hen waarvoor ik priester mag zijn.

Lourdes in de ondergrondse basiliek
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Wasautomaten Combiketels
Drogers C.V. Ketels
Koel / Vrieskasten Geysers
Tevens reparatie en onderhoud

Maaspoort 27  Weert  tel. 0495-532552

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

Naast de nieuwste trends kunt bij ons ook terecht voor ammonia 
vrije haarkleuringen en de betere haarverzorgings produkten

Maaspoort	21

Weert

tel:	0495-540454

Moesdijk 17, 6004 AX Weert
T 0495-544544, info@autogeelen.nl

www.autogeelen.nl



Afgelopen april ontvingen we een 
hartverwarmende en inspirerende 
brief van Pater Hans Smeets uit 
Mbale, Uganda. Pater Smeets, van 
de Mill Hill Fathers, is daar sinds 
1959.

Onze MillHiller drukt  allereerst zijn erkentelijk-
heid uit voor de toezending van het  ‘boeken-
pakket 2011’ dat het Missiethuisfront elk jaar  
in maart/april  stuurt naar onze missionarissen 
overzee. Dit jaar bestond het pakket uit: ‘Het Jaar 
2010’, de nieuwste editie van het jaarboek van 
de Telegraaf ;  ‘Sint Martinuskerk anders belicht’, 
een boekwerk van de stichting Martinus Monu-
ment Weert;  de 2011 ‘Carnavalskrant van Weert’; 
en een viertal verschillende brochures van de 
‘Vastenactie 2011’. Pater Smeets, als oorspronke-
lijk Nederweertenaar, was blij dat ‘zijn’ Lamber-
tuskerk  ook genoemd werd in het boek over de 
Sint Martinuskerk.
Hans sprak in zijn brief de hoop uit dat de 
opbrengsten van de Vastenactie een stimulans 
zullen betekenen voor de mensen om mee te 
doen aan de versterking van de positie van de 
Katholieke Kerk wereldwijd.
Waar Pater Smeets ook zijn blijdschap over 
uitspreekt is de komst naar zijn parochie van zowel 
de Missionarissen van de Armen (Missionaries 
of the Poor) als de Missionarissen van   Moeder 
Theresa om samen het probleem van de armoede 
en de misdaad in zijn gebied aan te pakken. De 
Pater ziet het als symbolisch dat de Missiona-
rissen van de Armen uit Jamaica, het westen, 
komen en de Zusters van Moeder Theresa uit 
Calcutta, het oosten, om in Uganda, het midden, 
samen te gaan werken. Allerlei acties worden 
onder de bevolking van Mbale op touw gezet om 
aan de nieuwe missionarissen een warm welkom 
te bieden en hun apostolaat voorspoedig te laten 
beginnen. Pater Hans spreekt de verwachting uit 
dat de nieuwe missionarissen langzaam maar 
zeker  de met ellende en misdaad besmette wijk  
kunnen omvormen tot een stadswijk waar verge-
ving, samenwerking en liefde gaan heersen. Hij 
hoopt dat Uganda, dat 25 jaar lang onderdruk-
king en dictatuur heeft gekend, een vredige en 
vrijere toekomst tegemoet zal zien. Dat er veran-
deringen  gaan komen, lijdt volgens hem geen 
twijfel. Ze zijn al begonnen met demonstraties en 
protestbijeenkomsten. 
De wereld ondergaat volgens hem grote veran-
deringen, die tot betere verhoudingen en vormen 
van samenleving zullen leiden. Dat geldt voor 
zowel rijke als arme landen, waarbij hij aante-

Een bericht uit Uganda

kent dat te rijk  even onwenselijk is als te arm. 
De nieuwe tendens is om allemaal samen een 
betere wereld voor onze kinderen en kleinkin-
deren te maken. Pater Smeets zegt dat de Katho-
lieke Kerk, onder de inspirerende leiding van Paus 
Benedictus, in deze wereldwijde maatschap-
pelijke ontwikkelingen een sleutelrol speelt op  
basis van haar leerstelling: ”Heb elkaar lief, zoals 
Christus ons dat heeft voorgedaan”.
De huidige ontwikkeling van het ‘aardse rijk’, 
vindt hij,  is een interessant en boeiend gebeuren. 
En God is bij ons, de mensen, van begin tot einde 
in alles wat we doen en meemaken.

Pater Smeets eindigt met de conclusie dat de 
wereldwijde omwentelingen een flinke duw 
zullen geven aan het missiewerk van de Kerk. 
Laten we, zegt hij, de kans aangrijpen en Christus 
bij de mensen brengen en de mensen bij Christus. 
Want, zo zegt Christus: ”Ik ben de Weg, de Waar-
heid en het Leven. Volg Mij !”  Volgens missio-
naris Smeets de enige weg naar echte vrede, vrij-
heid en vreugde. 
Pater Hans Smeets tekent zijn brief door allen 
warme groeten, beste wensen en hartelijke dank 
over te brengen, met God’s rijke Zegen: “Het ga 
jullie allen goed !”.
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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.

Autobedrijf Nijskens- Lennaerts b.v.
(Industrieterrein	Kampershoek	)

Edisonlaan	3
6003	DB	Weert

Tel.:	0495-536575
Fax.:	0495-537470

www.autonijskens.nl

Gebroeders Hoefnagels Transport
Lozerweg 34, 6006 SR Weert

Tel. 0495-574660 / Fax 0495-574669
www.hoefnagelstransport.nl

Uw steun
kan niet
gemist

worden!



ISABEL LA CATOLICA

De bouw van
enkele schoollocalen

in Argentinie
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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

www.rabobank.nl/weert

Rabobank. Een bank met ideeën.

Samen sta je sterker.

Het idee is dat we
elkaar nodig hebben
om verder te komen.

Als coöperatieve bank gelooft de Rabobank in de

kracht van het collectief. Samen bereik je meer dan

alleen. U kunt op meerdere manieren gebruik

maken van onze kennis en die van onze klanten.

Zo helpen ervaren ondernemers de starters. En

helpen jongeren elkaar met financiën. Verder

komen door samen te werken. Dat is het idee.

Laat uw verering 
voor Maria blijken!

Word ook lid 
van de 

Broederschap 
voor slechts € 10,- 

per jaar.

Rekening 17.69.86.138
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Missiewerk in Cambodja
Secretaris en dierbare vriend Barry Soeterik 
van het Weerter Missie Thuisfront, verzocht een 
artikel te schrijven omtrent mijn personage; 
missionaris in Cambodja, pastoraal werk onder 
jeugd - voornamelijk weesjeugd en kansarmen - 
die via een gedegen vaktraining uit de armoede 
geraken. Door onstabiele leefomstandigheden 
worden kinderen en jeugd geacht of gedwongen 
te werken. Naar school gaan en onderwijs volgen 
betekent minder inkomsten en meer onkosten 
voor de familie. Don Bosco motto: met onder-
wijs als doel, creëren we kansen voor de kans-
armen! En wonder boven wonder gebeurt dat 
ook; allen krijgen een baan en bouwen aan een 
betere toekomst.

Scholingsprogramma’s voor 
kansarme jeugd
Om een betere toekomst voor de jeugd te garan-
deren zijn scholen opgezet die vaktraining 
bieden. Honderden jongeren krijgen kans op een 
doelgerichte opleiding met een goede baan in 
het vooruitzicht. De Hotel School telt momen-
teel 101 leerlingen; een vakschool die voorziet 
in de recreatieve sector met o.a. hotelmanage-
ment, receptie, koksopleiding, restaurant mede-
werker, huishoudelijke dienst. De school is tot 
stand gekomen door samenwerking van vele 
weldoeners, ik durf geen naam te noemen want 
ik zou zo maar iemand kunnen vergeten... In Don 
Bosco taal noemen we dit de Goddelijke Voor-
zienigheid.
Ook de Technische School, een tweejarige 
beroepsopleiding in elektrotechniek, automecha-
nica, metaalbewerking, communicatie en secre-
tariaat, draait uitstekend. Dit schooljaar ben 
ik vooral bezig te moderniseren opdat alle 500 
studenten met de computer overweg kunnen. 

Don Bosco Cambodja:

De NOOD is GROOT!
De gruweldaden begaan door de Rode Khmer in Cambodja, in een 
langdurige oorlog, heeft afschrikwekkende gevolgen gehad voor de 
meest Cambodjanen. Er zijn grote aantallen wezen, verlaten jeugd en 
straatkinderen... Maar er zijn ook veel gezondheidsproblemen als gevolg 
van trauma’s, AIDS en extreme armoede. Don Bosco Foundation of 
Cambodia begon zijn missie in 1992 met hulp aan weeskinderen en 
kansarme jeugd. Het voorbeeld volgend van Heilige Don Bosco, bieden 
wij opvoeding, onderwijs en training om zodoende armoede te bestrijden.   

Sihanoukville – Cambodja, 21 maart 2011

Studiefinanciering via Don Bosco 
Kinderfonds
Naast de school hebben alle Don Bosco werken 
een Don Bosco Kinderfonds; Phnom Penh, 
Battambang, Poipet, Kep en dus ook Sihanouk-
ville. Dit programma heeft tot doel het begeleiden 
van (jonge) kinderen die in de meest slechte leef-
omstandigheden verkeren en veelal in sloppen-
wijken wonen. Armoede leidt tot ondervoeding, 
gebrek aan kleding, medicijnen en scholing. Via 
sponsoring worden in Sihanoukville 400 kinderen 
financieel ondersteund, volgen onderwijs en 
worden regelmatig door Don Bosco medewer-
kers bezocht. Tijdens de maandelijkse distributie 
krijgen kinderen een studietoelage en voedsel-
pakket. Het Kinderfondsproject wordt gesteund 

door een geweldige groep mensen uit Nederland, 
België, Duitsland en Italië. 

Succesverhaal
Mich Sopheanin had 10 jaar geleden een uitzicht-
loos bestaan... Echter, Don Bosco Kinderfonds 
bood uitweg. Een studiebeurs voor basis- en 
voortgezetonderwijs en momenteel een vakoplei-
ding tot secretaresse op onze Technische School. 
Een ijverige studente, reeds drie keer op een rij 
nummer 1 in de klas! Wat een geluk dat we dit 
soort kinderen kunnen helpen. 

Geslaagd gevangenisproject
Sinds 3 jaar hebben we een intensief programma 
voor jeugd in de gevangenis. Diegene die zijn 
leven wil beteren kan een opleiding volgen; elek-
trotechniek, lassen en onderhoud/reparatie van 

Don Bosco Hotel School voorziet in hoogwaardig 
opgeleid horecapersoneel

Automechanica werkplaats

Secretaresse opleiding; 
schooljaar 2010 – 2011, 59 studentes.
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MAASPOORT

MAASPOORT WEERT BV
Graafschaphornelaan 169, 6001 AC Weert
Tel.  : 0495 - 53 75 93
Fax : 0495 - 54 16 75
E-mail : info@maaspoort-weert.nl

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

Populierenstraat 20

6031 XS Nederweert

Tel. 0495 - 63 16 14

Fax 0495 - 62 67 28

e-mail houtappels-projecten@planet.nl

Populierenstraat 20

6031 XS Nederweert

Tel. 0495 - 63 16 14

Fax 0495 - 62 67 28

e-mail houtappels-projecten@planet.nl

Ontwerp en bouwadvies - Projectontwikkeling en ontroerend goed

Directie: Cor Houtappels, Jo Knoups, Paul Saanen
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kleine machines. Het werpt vruchten af! Bewa-
kers zijn enthousiast, hun groep werkt nu positief 
en opgewekt met goede kansen in het verschiet. 
Een paar dagen terug kwam een jongeman mij 
opzoeken, twee maanden geleden uit de gevan-
genis ontslagen. In de gevangenis had hij een 
vak geleerd, lassen en onderhoud/reparatie van 
machines. Vol trots vertelde hij dat hij nu $ 200 
per maand verdient (een drievoud van een lera-
rensalaris). Vakmanschap is goud waard! Voor 
deze jongen ligt een nieuwe toekomst open. Hij 
loopt vol goede moed en blij door het leven. 

Nieuwe projecten
Negen februari j.l. konden we een lagere school 
(6 klassen) openen in Keov Pous, een nieuwe 
nederzetting, 80 kilometer van Sihanoukville. 
Dankzij Kiwanis Vlissingen, Stichting Sawasdee 
en Kindermission Aken kunnen nu alle kinderen 
uit de streek naar school. De opening was een 
bijzondere gebeurtenis onder enorme belang-
stelling van autoriteiten, buitenlandse gasten en 
bewoners. De school heeft de toepasselijke naam 
“De Ruyter”, naar de Zeeuwse zeeheld. Een 
stukje Nederland in Cambodja... 

Praktijk ervaring (communicatie)

Toekomstige electriciens

Father John temidden van 175 kinderenDon Bosco Kinderfonds Sihanoukville verzorgt 
financiële adoptie van 400 kinderen.

Distributie op Don Bosco Technische School.

Tien jaar geleden is in Battambang Don Bosco 
Andaung Chenh geopend, toetertijd een lita-
recy school voor oudere analfabete kinderen 
(vanaf 10 jaar). In oktober vorig jaar is met hulp 
van St. Scholenproject Cambodja Rotterdam en 
Impulsis, met veel plezier een nieuwe school van 
10 klassen in gebruik genomen waar kinderen 
vanaf 6 jaar het reguliere scholingsprogramma 
volgen. Kinderen uit de armste klasse krijgen hier 
een basisopleiding (klas 1 t/m klas 6), voeding 
(ontbijt en lunch) en schoolmateriaal.

Komend schooljaar, oktober 2011, wordt een 
lagere middelbare school in gebruik genomen. 
Mogelijk gemaakt door vele sponsors, teveel om 
op te noemen.
Het Don Bosco ideaal is de opvoeding van 
kinderen en jeugd. Opvoeding van hart, geest en 
lichaam zodat het kind een volwaardige plaats 
inneemt in de samenleving. Ikzelf ben in de 
avond van mijn leven en blij met elke dag die 
ik onder de jeugd kan doorbrengen. Het is fijn 
dat we zoveel voor de jeugd kunnen en mogen 
doen in de sfeer van Don Bosco, die ons voorging. 
“Het feit dat jullie jong zijn is voor mij genoeg 
om jullie lief te hebben”.

Goede vooruitzichten
Niets en niemand is eeuwig en hoe zal de 
toekomst voor Don Bosco eruit zien? Maar 
recent is er een stroming van een gemotiveerde 
groep jongeren op gang gekomen die gaarne bij 
Don Bosco willen blijven. Momenteel zijn er 10 
goedgezinde aspiranten, jongelui die reeds hun 
technische graad behaald hebben. Alle belang-
stellenden studeren “communicatie” op onze 

school, tevens worden ze ingezet ter assistentie 
van interne leerlingen, kostgangers, en zijn ze 
actief als jeugdleiders van een groep kinderen in 
de stad die we wekelijks op zondag bezoeken. 
Voor deze kinderen worden talloze activiteiten 
georganiseerd zoals sport en spel maar ook leer-
stof komt aan de orde. 
Cambodja is een Boeddhistisch land, het Chris-
tendom beslaat nog geen 1% maar na een 3 
jarige catechisatieleer, zoals de kerk in Cambodja 
dit voorschrijft, leggen 6 van de 10 aspiranten 
hun doopgeloften af tijdens aankomend Pasen. 
Drie aspiranten zijn momenteel in Thailand voor 
hun noviciaat. Laten we bidden voor deze groep 
aankomende leiders die het Don Bosco werk in 
de toekomst zullen dragen.

Een hartelijke groet en gebed.

Pater Johan Visser

Sihanoukville Prison Training Center, 
op initiatief van Nederlandse donateurs.

Plechtige opening “De Ruyter School”  
te Keov Pous.

Pater Visser ziet de toekomst met veel 
vertrouwen tegemoet.
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Burgemeester Hobusstraat 2 | 6031 VA Nederweert
Telefoon 0495 62 55 40

Lid ANBOS | Depositaire Guinot

Gezichtsbehandelingen
Pedicure

Face set t ing
Permanente make-up
Lichaamsbehandeling

Zonnestudio
Infra-rood sauna

Hotstone massage
Electr isch ontharen
Foto-l icht  ontharen

Visagie
Verwijderen van pigmentvlekken

Micro dermabrasie
Kadobonnen in al le pri jsklassen

Boshoverweg 35 A
Telefoon 54 10 11
www.hewo.nl

De Mobiele Woninginrichter

Kwalite
it v

oor Raam en Vloer

Gordijnen

Laminaat

Vloerbedekking

Binnenzonwering
Op zaterdag zijn wij aan huis geopend van 10.00 uur tot 12.30 uur
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Frits kreeg in de zomer van 1991 een bezoek van 
de heren Theo Hermans en Jules Hupperetz van 
het Weerter Missie Thuisfront. Toentertijd waren 
de beide heren respectievelijk penningmeester en 
voorzitter van de stichting. Namens Deken Frits 
van Tuel werd hem gevraagd of hij bestuurslid 
van het Missie Thuisfront wilde worden. Veel 
bedenktijd had hij niet nodig, dus zei hij ja in 
overleg met zijn vrouw, Tonny.

Toen hij later Deken van Tuel over het bezoek 
sprak was de eerste vraag van de Deken; “En 
Frits, wat heb je gezegd?”.  Frits antwoorde;  
“Ja”, waarop de Deken glimlachend antwoorde; 
“OK, dan is het goed.”.

Pro Ecclesia Frits Kirkels
Frits Kirkels heeft op zondag 30 januari 2011, de onderscheiding Pro 
Ecclesia et Pontifice ontvangen. Deze hoge pauselijke onderscheiding 
ontving Frits vanwege diverse verdiensten voor onze parochie en de 
wereldkerk. 

Vanaf 22 augustus 1991 is Frits bestuurslid van 
deze Stichting Dekenaal Weerter Missie Thuis-
front. Frits heeft vele taken binnen het Missie 
Thuisfront en viert dan op 22 augustus dit jaar zijn 
20 jarig jubileum bij deze stichting. Een prachtige 
prestatie. Sinds 2003 heeft hij zich vooral met 
dit jaarboek bezig gehouden dat sindsdien een 
gedaanteverwisseling heeft ondergaan. Zo ook 
was hij meer dan 25 jaar aktief als lektor, ruim 20 
jaar collectant, en lid van het processie-comité, 
Broedermeester van de Venerabele Broederschap 
van de Miraculeuse Onse Lieve Vrouw tot Weert. 
Vanuit de parochie werd er nooit tevergeefs een 
beroep op Frits gedaan. Een dikke proficiat met 
deze onderscheiding.
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Klaarstraat 9
6035 AA Ospel

Tel.: 0495-631257
Fax: 0495-460231

info@visound.nl
www.visound.nl

Telefoon: 0495-631270, www.depinmaekers.nl
Magnesiumstraat 27, 6031 RV Nederweert

ontwerp en fabricage van interieurs op maat sinds 1936

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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Mijn naam is Schreurs, Petrus Gerardus Hubertus, 
geboren te Stramproy op 10 juli 1924. Mijn 
ouders waren Cornelis Schreurs en Catharina 
Pleunis (zus van pater Januarius Pleunis ofm) Na 
de lagere school in Stramproy studeerde ik van 
1938 tot 1944 aan het Bisschoppelijk College te 
Weert, toen nog gevestigd langs de Wilhelmina-
singel. In 1942 was ik daar een van de oprichters 
en de eerste voorzitter van missieclub ‘Mittovos’ 
(Mitto vos: “ik zend u”). De naam was voorge-
steld door mijn studiegenoot Leo Brueren.  

In juni 1944 behaalde ik het diploma gymnasium. 
In augustus 1944 begon ik te Berg en Dal met het 
noviciaat bij de missionarissen van het Heilig Hart 
(msc) Wegens de oorlogsomstandigheden werd 
dit in november 1944 geëvacueerd naar Tilburg 
waar ik op 21 september 1945 mijn kloosterpro-
fessie aflegde in genoemde congregatie. Vervol-
gens studeerde ik van 1945 tot 1947 op het Filo-
soficum van msc, toen gevestigd op het kasteel 
Nijenhuis te Heino (O) en van 1947 tot 1950 op 
het Theologicum te Stein (L). Op 10 september 
1950 volgde mijn priesterwijding te Stein en van 
1951 tot 1952 het zogenaamde pastorale prak-
tijkjaar te Arnhem als laatste voorbereiding op 
het missiewerk. 

In oktober 1952 vertrok ik naar de Filippijnen 
en werd daar aangesteld in het werkgebied van 
msc (provincies Surigao en Agusan) in het noord-
oosten van Mindanao. Dit laatste is het meest 
zuidelijke grote eiland van de Filippijnse archipel 
en is driemaal zo groot als Nederland. Een groot 
deel daarvan is bedekt met ruig bergland en 
tropisch oerwoud. Vooral in Surigao wonen de 
meeste mensen in verspreide kustdorpen die 
vroeger enkel bereikbaar waren met primitieve 
roei- of zeilbootjes vanwege de bijna totale 
afwezigheid van echte wegen. Deze situatie is 
pas na circa 1950 iets verbeterd. In het binnen-
land van Surigao en Agusan vindt men nog veel 
kleine gehuchtjes van autochtone (heidense) 

Terug in de tijd met 
Pater Schreurs
In het jaar 2004 heeft Dr. P. Schreurs het onderstaand artikel geschreven. 
Helaas was dit artikel toentertijd niet  mee genomen bij de publicatie 
van het jaarboek. Wij van de redactie hebben gevonden dat het nu tijd 
was deze alsnog in ons jaarboek te publiceren. Pater Schreurs is op 9 juli 
2009 overleden, daags voor zijn 85e verjaardag. Hij ligt begraven op het 
kloosterkerkhof Bredaseweg 204 Tilburg.

stammen of immigranten van elders, wonend in 
groepjes hutten, veelal langs riviertjes die vanuit 
het tropische regenwoud wegstromen naar de 
Stille Oceaan. 

De eigen volkstaal in het MSC werkgebied is het 
Bisaya, een van de meer dan vijftig dialecten van 
het land. Het behoort tot de Maleise taalfamilie. 
Engels wordt enkel gebruikt in het onderwijs en 
in veel media. In de zielzorg word je veronder-
steld enkel het plaatselijke Bisaya te gebruiken; 
het aanleren daarvan is een van je eerste taken.
De bevolking van de Filippijnse Republiek is voor 
80 % katholiek en vormt daarmee het enige 
christelijke land van Oost Azië. Dit is een erfenis 
van ruim 300 jaar Spaanse kolonisering. In het 
jaar 2000 telde de hele archipel een bevolking 
van ruim 70 miljoen, waarvan ruim 16 miljoen op 
het eiland Mindanao. 

Toen de Nederlandse msc in 1907 werd gevraagd 
om in Mindanao te gaan werken, stuurde het 
generaal bestuur te Rome eerst vanuit Australië 
een ‘verkenner’ om de situatie te bekijken. Hij 
schreef naar Rome: 
“(...) Zij die met dit werk willen beginnen moeten 
zich er allereerst van bewust zijn dat ze naar een 
missieland puur en simpel gaan  en dat ze echt 
een leven van missionarissen zullen moeten 
leiden en de offers en inspanningen daarvan 
moeten aanvaarden. (...)
Daar staat tegenover dat de mensen van nature 
een vriendelijk en open karakter bezitten en 
een grote achting hebben voor de ‘padre’ die ze 
altijd, zelfs onder het vroegere koloniale regiem, 
hebben beschouwd als de vader en leider van 
mensen. (...) Ofschoon ze overwegend katho-
liek zijn, is er veel religieuze onwetendheid onder 
het volk en dus is er een zeer grote behoefte aan 
godsdienstig onderricht. (...)

In het algemeen is het geloofsleven van de 
mensen zeer ‘devotioneel’ van aard, zoals men 

dit ook in Latijns Amerika vindt. Het spreekt 
vanzelf dat het dagelijkse leven en het pasto-
rale werk van de missionaris getekend wordt 
door de topografische situatie van de streek 
en de vrij primitieve levensstandaard van de 
meeste mensen. Over mijn eerste jaren heb ik 
ooit geschreven dat ik toen leefde “in de laatste 
pastorie van de wereld”. Voor de rest kan men 
zich wel voorstellen wat ‘een missieland puur en 
simpel’ verder nog betekent in de realiteit van 
elke dag in een gebied met hoofdstaties van - 
zeg maar - tien tot twintigduizend inwoners en 
daarbij nog een diaspora van veel kleine verre 
buitenstaties (barrios) met tezamen een nog 
groter aantal vaak moeilijk te bereiken parochi-
anen. Een grote frustratie voor de missionaris 
was/is wel de onmogelijkheid om daar gere-
geld pastoraal contact te onderhouden met de 
mensen die dit zelf zo zeer op prijs stellen. Dit 
probleem werd ook vaak vermeld door de vroe-
gere Spaanse missionarissen. Van de bevolking 
is een groot deel enkel gedoopt en voor de rest 
wordt hun geloofsleven grotendeels op de been 
gehouden door de sociale invloed van anderen 
voor wie katholiciteit bijna een culturele vanzelf-
sprekendheid, ofwel een sociaal gegeven is. Pas 
heel laat (na Vaticanum II) is de geestelijke zelf-
organisatie en zelfverzorging ter plaatse beter op 
gang gekomen. Katholieke scholen (het zorgen-
kindje van iedere pastoor) hebben daar veel aan 
bijgedragen. Helaas was het in veel plaatsen 
financieel onmogelijk een eigen school op te 
richten en te onderhouden. In 1996 waren er 71 
bisdommen in het hele land. Tegenwoordig is de 
“parochiële” zielzorg bijna geheel in handen van 
landseigen priesters.

Als een (nodige) onderbreking en om uit te 
vinden of ik in het kerkelijk en maatschappelijk 
Nederland nog zou kunnen ‘aarden’ ben ik van 
1972 tot 1975 werkzaam geweest als pastoor 
van Well in Noord Limburg, maar eind 1975 koos 
ik toch weer voor de Filippijnen.

Pater Piet Schreurs
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Moesdijk 16, 6004 AX WEERT
Tel. 0495 - 54 15 44  |  E-mail: info@derjans.nl

www.derjans.nl

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

Notariaat Oldenampsen

notaris mr. M.A.G. Gigase - Rozenboom
Maasstraat 27, 6001 EB  Weert
Tel.: 0495-526652
www.notariaatoldenampsen.nl

Voor al uw notariële diensten
Deskundig     Efficiënt     Duidelijk

www.wimjanssen.nl   -   info@wimjanssen.nl

Gratis
 testrijden
altijd (inruil)akties

advies op maat

specialist in 
electrische fietsen

fietswereld wim janssen

alle 
a-merken 

dus geheel 
onafhankelijk

KIA PICANTO

v.a. 7.995,-
lease v.a. € 189,-/mnd

€

• BELASTINGVRIJ 

• 14% BIJTELLING

• €500,- EXTRA INRUILKORTING*

*De € 500,- extra inruilwaarde geldt bij aankoop van een nieuwe Kia Picanto 5 deurs modeljaar 2012 in de periode van 
12 april t/m 30 juni 2011. De inruilauto dient minimaal 3 maanden op naam te staan van de koper (privé persoon of klein 
zakelijke markt). Verder dienen de gegevens op de klantfactuur overeen te komen met de gegevens op het kentekenbewijs 
van de nieuwe en de inruilauto. De uiterlijke registratiedatum van de nieuwe auto is 29 juli 2011. Getoonde model kan 
afwijken van standaarduitvoering. Verkoopprijzen zijn, tenzij anders vermeld, inclusief BTW/BPM, exclusief metallic lak, 
kosten rijklaar maken, leges en verwijderingsbijdrage. Leasetarief o.b.v. 60 maanden en 20.000 km/jr. Full Operational 
Lease via Kia Autolease. Tarief is excl.BTW en brandstof en incl. rente, afschrijving, reparatie, onderhoud en banden, 
houderschapsbelasting en all-risk verzekering. Onder voorbehoud vankredietacceptatie. SE&O. Wijzigingen en drukfouten 
voorbehouden. Kijk voor meer informatie en volledige garantievoorwaarden op www.kia.nl.

Gem. verbruik: 4,1 – 5,6 l/100km, 24,4 – 17,8 km/l. CO -uitstoot: 95 – 130 g/km.2

DE NIEUWE KIA PICANTO
VOL MET KARAKTER 
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Gedurende de jaren van mijn pastorale werk in 
Mindanao raakte ik op de duur ook sterk geïn-
teresseerd in de geschiedenis van het gebied. 
Vooral na 1970 (ook toen ik in Nederland werk-
zaam was) ben ik daarover diverse artikelen gaan 
publiceren via twee Filippijnse universiteiten. 

In 1984 repatrieerde ik voor goed naar Neder-
land en nam mijn intrek in het centrale missie-
huis van mijn congregatie in Tilburg, maar door 
mijn geschiedkundig onderzoek en publicaties 
bleef ik sterk verbonden met de Filippijnse situ-
atie. In 1987 verscheen mijn eerste boek, uitge-
geven door de Filippijnse San Carlos Universi-
teit, gevolgd door het tweede boek in 1989; in 
1991 kreeg dit laatste boek in Manilla de nati-
onale onderscheiding “Beste geschiedenisboek 
van het jaar”. De titel is: Carage Antigua, 1521-
1910. Caraga was vanaf ongeveer 1600 tot 1850 
de vroegere Spaanse naam geweest voor het 
gebied dat nu gevormd wordt door de provincies 
Agusan en oost Davao. 

Mijn Filippijnse publicaties zijn allen in het Engels 
geschreven, maar in 1992 verscheen in Tilburg 
mijn Nederlands boek over de moderne missie 
(1886-1960) van de Molukken: “Terug in het 
erfgoed van Franciscus Xaverius”.  Een confrater 
in Ambon publiceerde het later in het Indonesisch. 
Mijn verblijf in Europa stelde mij verschillende 
keren in staat onderzoek te doen in Spaanse en 
andere Europese archieven zoals ik reeds eerder 
had gedaan gedurende mijn verlofperiodes. 

Gewapend met al mijn verzamelde publica-
ties en persoonlijke ervaringen presenteerde 
ik mij in 1988, dus op 64 jarige leeftijd, bij de 
Katholieke Universiteit van Nijmegen waar ik 
reeds in 1990 cum laude afstudeerde. Negen 
maanden daarna behaalde ik mijn doctorstitel 
met als hoofdvak Missiologie en als bijvakken 
Moderne geschiedenis en Culturele Anthropo-
logie van niet-westerse volken, i.h.b. van Zuid-
oost Azië. Vooral voor het tweede kreeg ik in 
2002 vanuit Manilla een onderscheiding nage-

stuurd van de Philippine Anthropological  Asso-
ciation. Alles bij elkaar zijn 28 artikelen en 8 
boeken van mijn hand verschenen. Met uitzon-
dering van twee artikelen hebben alle publica-
ties betrekking op geschiedenis van (Noordoost) 
Mindanao. Van twee boeken heeft het National 
Historical Institute  in Manilla een tweede druk 
uitgegeven. De geschriften zijn door dit instituut 
en door het Filipijnse Ministerie van Onderwijs 
van geclassificeerd als “officiele bronnen voor de 
geschiedschrijving  van Mindanao ten bate van 
het middelbaar en universitair onderwijs”.
Het genoemde instituut heeft alle eigendoms- en 
verkoopsrechten van mijn boeken. 

Misschien kan ook dit een soort missionaire 
dienstbaarheid worden genoemd aan een land 
dat voor missionarissen altijd zeer gastvrij en 
behulpzaam is geweest.

Dr. Pierre Schreurs msc

Dekenaal Weerter Missie Thuisfront
Impressie van een comité-vergadering
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Ringbaan-Zuid 25 
6006 NK Weert
T 0495 - 538802
F 0495 - 538958
E contact@degraefwonen.nl

DE GRAEF WONEN

Openingstijden:
dinsdag t/m vrijdag: 
10.00 tot 17.30 uur
zaterdag: 
10.00 tot 17.00 uur

Teak, Koloniale & Oosterse Meubelen
Lloyd Loom, Leren en Stoffen Stoelen 

Bankstellen & Fauteuils
Verlichting, Schilderijen, Spiegels & Woondecoraties

3000 m2 woonplezier 

www.degraefwonen.nl

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
verzorgingskleding
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

www.alvado.nl / www.verzorgingskleding.nl
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Met een gezelschap van zo`n twintig personen 
vertrokken we vanuit Tungelroy ̀ s ochtends vroeg 
per trein richting Den Haag. Pater Sjef Kuppens 
had ons uitgenodigd om deze bijzondere viering 
bij te wonen. Om 11 uur begon de mis in een 
volle Marthakerk, met veel gezang en positiv-
iteit. Jong en oud waren vertegenwoordigd. De 
intochtprocessie werd geleid door mensen van 
de Indonesische gemeenschap. De hoofd-cele-
brant was Mgr. Dr. François Bacqué, Apostolisch 
Nuntius.

Veel verschillende culturen namen deel aan 
deze viering. Mensen zongen in hun moedertaal, 
kwamen in klederdracht en zongen vol vreugde 
en passie. De voorbeden werden in 13 verschil-
lende talen voorgedragen. Samen werden 
liederen gezongen in alle talen.
Tijdens de offerandeprocessie werd drank en spijs 
aangeboden. Dit werd vervolgens aan het eind 
van de dienst naar de Voedselbank  gebracht. 

Gedurende de gehele dienst was de warmte en 
vreugde van al de verschillende culturen steeds 
voelbaar. Mensen zongen met elkaar, er werd 
gebeden met elkaar, maar ook werd er samen stil 
gestaan bij wie we zijn en hoe goed we het (met 
elkaar) hebben.

Aan het eind van de viering stond achter in de 
Marthakerk koffie en thee klaar met een over-
heerlijke tompouce, om zo samen na te praten 
over deze indrukwekkende viering.

Het is nu de derde keer dat ik in Den Haag ben 
geweest om een dienst bij te wonen met de 
mensen van de Afrikaanse migrantengemeen-
schap en iedere keer weer ben ik ontroerd. 
Ontroerd omdat we altijd zo welkom zijn bij deze 
mensen. Ontroerd over de manier waarop zoveel 
verschillende culturen met elkaar omgaan. Met 
respect, begrip voor elkaar en heel veel vreugde 
en plezier. Het maakt hier niet uit wie je bent, 
waar je vandaan komt en wat je doet. 

Niet alleen, maar samen één!
Dit was het thema van de 10e internationale eucharistieviering die op 
14 maart jl. werd gehouden in de Marthakerk in de Schilderswijk in 
Den Haag. Het is een samenwerkingsproject van de Haagse katholieke 
migrantengemeenschappen en de H. Willibrordparochie.

Je bent hier niet alleen,
maar echt samen één!
Zo`n viering als deze zou overal moeten worden 
gehouden. Mensen uit alle culturen zouden op 
deze manier samen moeten komen en met elkaar 
vieren. Kerken lopen leeg, mensen vechten met 
elkaar in oorlogen, in de politiek horen we vaak 
over verdraagzaamheid. Als iedereen nou eens 
deelnam aan deze viering en respectvol met 
andere culturen om zou gaan, dan zou de wereld 
toch een stuk aangenamer worden. Ik ben er 
volgende keer weer bij……u toch ook!?

Niet alleen, maar samen één!

Peggy Nouwen
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Grafmonumenten
Marmerwerken
Hardsteen
Vensterbanken

Hoolstraat 3 - 6006 SL Weert
Tel. 0495 - 53 55 29

Maaseikerweg 140a Weert  •  Tel. 0495-530424

Voor verse zelfgemaakte frites

Uw steun
kan niet
gemist

worden!



FIETSTOCHT 2010
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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: 

www.princen.com

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

Boshoverweg 54
6002 AN Weert

Telefoon: 0495-532681

Ook voor 
haarwerken.

Levering  via ziekenfonds
AGB code: 82371

voor Haar 
en Hem

Apotheek Zuijdgeest
Nassaulaan	62
6006 CR  Weert
Tel.	0495	-	524084
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Pater Nicolau Noordermeer is in vergelijking met 
zijn collega-missionarissen, die dikwijls tot ver 
boven de 75 werkzaam blijven alvorens ze naar 
Europa terugkeren, toch nog een witte raaf. Hij 
is geboren op 29 november 1926 en wordt dus 
dit jaar 85 en is nog altijd als missionaris actief 
in de stad Pompéu in Brazilië. Hij heeft besloten 
niet meer naar Nederland terug te keren. De 
uitkering die de Weerter missionarissen van het 
Dekenaal Weerter Missie Thuisfront ontvangen 
als ze in Nederland op vakantie zijn wordt voor 
pater Nicolau al velen jaren naar zijn Braziliaanse 
bankrekening overgemaakt.

Pater Nicolau Noordermeer
te Brazilië
Als de plannen van de huidige regering uitgevoerd worden zal de 
pensioengerechtigde leeftijd in Nederland op termijn met één of 
twee jaren verhoogd worden. De meeste missionarissen werken 
ook nu al na hun 65ste verjaardag nog vele jaren door. Daarbij 
zijn de ´werkomstandigheden´ zowel door het klimaat als door het 
welvaartsniveau in het werkgebied voor de meesten veel zwaarder dan in 
Nederland.

Pater Nicolau Noordermeer vertrok in 1956 
als missionaris naar Angola. Na daar 18 jaren 
gewerkt te hebben is zijn missie verplaats naar 
Brazilië. Pater Noordermeer beschikt niet over 
internet en e-mail en ook zijn oude fax heeft het 
begeven zodat het contact met het thuisfront  via 
´ouderwetse´ briefpost onderhouden wordt.

In zijn brief van 3 maart 2011 geeft pater Noor-
dermeer aan dat zijn gezondheid in orde is. 
Wel beklaagt hij zich over het feit dat hij niet 
in aanmerking kan komen voor hulp vanuit de 
Vastenaktie. Hij realiseert zich dat zijn werk zich 

niet laat vatten in een afgerond project. In zijn 
brief schrijft pater Nicolau: “Ik doe mijn gewone 
priesterwerk zoals mislezen, biecht horen, zieken 
bezoeken, doden begraven, mensen ontvangen 
en bezoeken die om raad vragen, armen helpen, 
klaar staan voor iedereen, meestal eenvoudige 
en arme mensen, want ik woon te midden van 
hen. Dat kan ik doen en daar heb ik geld voor 
nodig al is het niet veel. ….. Zelf heb ik niet veel 
nodig. Ik rook niet, ik drink niet, heb geen huis-
personeel, maak mijn eigen potje klaar en leid 
een zo goedkoop mogelijk leven.”  Hij vraagt 
zich af: “Misschien ben ik een missionaris van de 
oude tijd ?”.

In zijn brief vat pater Nicolau Noordermeer zijn 
priesterlijke missie als volgt samen: “Open staan 
voor mensen om mee te praten in de eerste 
plaats over hun innerlijke aangelegenheden 
door middel van een meer persoonlijk en inner-
lijk contact, en als het kan, in de tweede plaats 
ook over hun tijdelijke noden. Het innerlijk is het 
voornaamste wat een mens bezit, als u begrijpt 
wat ik bedoel, het overige komt daarna.”
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Twee weken geleden kwam een gevangene vrij. 
Hij was een accountant die werkte bij zijn schoon-
vader. Zijn stijl van leven toendertijd had echter 
veel geld nodig, dat verdiende hij niet en dus... u 
begrijpt wel wat er gebeurde. Hij was getrouwd, 
twee kinderen, meisje en jongen, een vrouw om 
van te houden. Voor zijn vergrijp werd hij veroor-
deeld tot vier jaar gevangenis. Gelukkig omdat hij 
zich goed gedroeg kwam hij vrij na twee en een 
half jaar. Maar hoe kom je terug in de gemeen-
schap. Hoe ga je terug naar je familie? Hoe wen 
je weer aan het ‘vrije’ leven? De man had in de 
gevangenis een ware bekering, een diepe veran-
dering ondergaan. Hij vroeg om bij zijn schoon-
ouders, met vrouw en kinderen in het bijzijn 
van andere mensen uit de kleine christelijke 
gemeenschap een eucharistie viering te houden. 
Dit gebeurde. Het werd een soort verzoening, 
elkaar zeggen dat alles nou weer goed is. Toen 
hij vertelde over zijn verblijf in de gevangenis zei 
hij: gevangenis is hel. Vermijd er binnen te gaan. 
Hij wil nu zijn bijdrage leveren door op scholen 
en elders lezingen te geven waarom jeugd moet 
vermijden er ooit toe veroordeeld te worden.

Dat gevangenis hel is heb ik intussen wel ervaren. 
Cellen gemaakt voor 60 mensen huizen er nu160 
of meer. De gevangenen slapen op de grond, op 
een deken. Rug tot rug. Als het regent gaan ze de 
cel in, er is niets anders om ze onderdak te geven. 
Eten is er sinds kort drie keer per dag. Maïspap 
met zout in de morgen. Maïspap (nsima) met 
een klein beetje bonen middags en zo ook weer 
avonds. Er zitten zware jongens, veroordeeld 
vanwege moord, er zitten ook kruimeldieven. Als 
je veroordeeld wordt en geen geld hebt om de 
boete te betalen, ga je de bak in. Er zitten verschil-
lende mensen die bij het verdedigen van hun huis 
bij inbraak iemand zo hebben afgestraft dat hij 
dood is gegaan. Sommigen zijn al veroordeeld 
door het gerecht, andere zitten er te wachten op 
rechtspraak. Maar de gerechtshoven zijn over-
belast. Pas werd ik geroepen omdat één van de 
gevangenen, Floriano, erg ziek was. Hij was al 
aan het wachten op rechtspraak sinds 2007. Hij 
was echt ziek en blij om te kunnen biechten en 
de Heilige communie te kunnen ontvangen. Drie 
dagen later was hij dood. Het is nooit vastgesteld 
of hij wel gedaan had waar hij van beschuldigd 
was.

In ons Centre For Social Concern houden we 
ons bezig met onderzoek. Met analyse van wat 
er gebeurt in het land, vooral in verband met 
de armen en onderdrukten. Als ik zo die gevan-
genis binnenga komt er nogal wat op me af. Ik 
weet uit de analyse dat de armoede gemaakt 
wordt door mensen, zowel in ons land, Malawi 
als elders bijvoorbeeld door de internationale 
handel en andere relaties. Ik zie dat mensen mee 
willen profiteren van democratie, van economi-
sche groei. Maar dat gebeurt maar weinig.  De 
kloof tussen arm en rijk wordt alleen maar groter. 
Muren rond huizen worden groter en hoger. Men 
moet immers de dieven buiten houden. Zelfs de 
moordenaar die veroordeeld werd tot levenslang 
of die eigenlijk op de doodstraf zit te wachten 
(die wel nog bestaat maar meer dan 16 jaar niet 
meer is uitgevoerd) is dikwijls slachtoffer van 
wat er mis gaat in de maatschappij. Dit geeft een 
gevoel van machteloosheid maar geeft ook een 
verzekering dat het werk van het centrum zeer 
noodzakelijk is. 

Mijn Canadese collega probeerde het gevoel van 
machteloosheid ietwat te doorbreken. Hij bouwde 
scholen binnen de muren van de gevangenis. 
Daar wordt nu door gevangenen les gegeven 
aan gevangenen. Zowel lagere school als middel-

“ Ik ben gekomen om 
gevangenen vrij te zetten”

Lukas 4, v16

Door pater Jo Kuppens uit Malawi:

Een half jaar geleden vertrok een Canadese collega voor goed naar 
Canada. Zijn gezondheid was zo dat hij geregeld onderzoek moest laten 
doen. Dit was niet mogelijk in Malawi en daarom nam hij dit besluit. 
In zijn laatste jaren in Malawi was hij begonnen met een apostolaat in 
de gevangenis. Eerst in Zomba, daarna ook in Lilongwe en elders. Er 
was dus een vacature en omdat wij hier in Kanengo met 5 priesters zijn, 
besloot ik dit werk op me te nemen.
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bare school. Zelfs de engelse A-Levels. Een kans 
geven aan deze mensen om zich te verbeteren 
door onderwijs. Even weg uit deze hel, op school-
banken zitten. Leren, examens doen, slagen. 
Perspectief openen. We zijn nu ook begonnen 
met beroepsopleidingen. We hopen dat diegenen 
die hiermee klaar zijn als ze straks de gevangenis 
verlaten met wat ‘gered gereedschap’ de kost 
kunnen verdienen. Op het terrein van de gevan-
genis hebben de gevangenen visvijvers gemaakt. 
De opbrengst moet straks hun dieet wat verbe-
teren. Er wordt maniok geteeld.  

Samen met een broeder Marist willen we NGOs 
uitnodigen, die kunnen helpen om gevan-
genen minder lang op hun rechtzaak te hoeven 
wachten. En ook om iets te doen aan counse-
ling. Als je een moord hebt begaan met wie kun 
je dit bespreken? Dus we zoeken counselors. We 
werken met paralegals, mensen die een trai-

ning hebben ondergaan die de eerste wettelijke 
bijstand kunnen verlenen. Advocaten zijn er te 
weinig en die zijn daarom zo veel gevraagd en 
daarom zo duur dat we daar niet onze hoop op 
kunnen zetten.
Maar het gevoel van machteloosheid blijft. In 
deze jaren van financiële crisis als zelfs Neder-

land (ons land dat altijd voor was op de meeste 
landen qua ontwikkelingshulp) zo serieus snoeit 
aan ontwikkelingshulp dat er maar de helft van 
over blijft, dan groeit dat gevoel alleen maar; of 
als de muren omhoog gaan niet alleen om de 
huizen, maar ook om landen. Ik mijmer wel eens 
“Dat een VVD-partij dit wil of de PVV is wel te 
verstaan maar het CDA?”  Zit niet veel christe-
lijks in! 

Als ik in de gevangenis de mis op draag is er een 
gevangene die de zang begeleidt met een oude 
gitaar waar het een en ander aan stuk is. Ik heb 
beloofd dat ik zal zoeken naar ‘onderdelen’. Maar 
die zoektocht heeft geen succes gehad. Dus maar 
een nieuwe gitaar kopen. Daar ga ik nu maar op 
uit. Het is wel wat duur maar ja ze hebben ook zo 
weinig. En dan kan ik ook wat van  de bijdragen 
gebruiken, die ik altijd weer krijg als ik in het 
Weerter land kom.

Na een werkzaam en gezegend leven in dienst van God en de 
mensen, is op 5 oktober 2010 van ons heengegaan onze lieve 
medezuster Maria Elizabeth Schepens, Franciscanes Missionaris van 
Maria.
Zij werd geboren te Stramproy op 5 oktober 1912 en trad binnen 
in het instituut “Zusters Franciscanessen Missionarissen van Maria” 
op 14 maart 1939 te Amsterdam. Op 17 september 1944 legde zij de 
eeuwige geloften af te Mechelen (Belgie).
Tot haar grote blijdschap werd Zr. Lies op 11 januari 1951 uitge-
zonden naar Indonesië waar zij 42 jaar gewerkt, gebeden en geleden 
heeft, zich altijd wetend in Gods liefdevolle handen. 
Zij deed met plezier de taken die haar gevraagd werden. Een 
goed humeur en een lach op haar gezicht, daar kon je Zr. Lies aan 
herkennen.
Bij haar terugkeer in Nederland was het wel weer even wennen en 
ze was dan ook blij als ze met een medezuster, die ook in Indonesie 
had gewerkt, een goed gesprek kon hebben. Herinneringen werden 

dan opgehaald, er werd veel gelachen en soms een traantje wegge-
pinkt bij een of ander ontroerende gebeurtenis uit het verleden.
Toch vond ze in Weiteveen (Drenthe) ook weer haar plekje en was, 
met haar vlijtige vingers en vrolijke karakter, een welkome aanwinst 
voor deze gemeenschap. Toen het huis in Weiteveen gesloten werd 
vertrok ze met de hele gemeenschap naar Tilburg. Zij had er abso-
luut geen moeite mee.
Bij het ouder worden liet haar gehoor haar in de steek. Daar heeft 
ze wel onder geleden, want graag bleef ze van alles op de hoogte. 
Maar we zijn ervan overtuigd dat, nu de Heer haar geroepen heeft, 
haar vreugde en geluk groter zullen zijn dan zij ooit in dit leven 
gekend of zelfs vermoed heeft. Wij leggen haar leven dus met een 
groot vertrouwen in de handen van haar Grote Liefde en Schepper.

Op zaterdag, 9 oktober 2010, is na de Eucharistieviering in de kapel 
van Joannes Zwijsen Zuster Lies begraven op het kerkhof ’t Heike 
in Tilburg.

In Memoriam

Zuster
Lies (Maria Elizabeth)

Schepens
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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

• 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

INSTALLATIEBEDRIJF V.O.F.

c.v.-ketelvervanging en service
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Op 27 mei 2011 overleed Bert Beelen voorzien van het Sacrament 
der Zieken in het Hospice te Weert.
Bij de uitvaart was Tungelroy in grote getale uitgelopen om hem 
de laatste eer te bewijzen. Hij was iemand die zich sterk betrokken 
voelde bij de gemeenschap van Tungelroy en met name ook bij de 
missionarissen die hun wortels in dit dorp hebben of er anderzijds 
mee verbonden zijn, zoals Mgr. Moors, bisschop van Manado en 
de broers Thieu en Sjef Kuppens en anderen. Bert was de drijvende 
kracht achter het missiecomité van Tungelroy en was bestuurslid van 
het Weerter Missiethuisfront van 1984 tot 2010. Zijn nuchtere kijk 
op praktische zaken en zijn kennis van missie- en ontwikkelings-
werk uit eerste hand, door zijn vertrouwelijke en vriendschappelijke 
contacten met de Tungelroyse missionarissen maakte zijn inbreng 
zonder meer zeer waardevol.

Niemand beter dan zijn zoon Huub verwoordde tijdens de uitvaart 
de persoon die hij was voor zijn vrouw, zijn kinderen en kleinkin-
deren en niet in het minst voor wat hij deed voor heel Tungelroy en 
haar omgeving. Huub sprak aldus:

Pap,
Je bent niet geboren in Tungelroy en je bent er ook niet gestorven, 
maar toch was je “Unne echte Tungelerse mins”. Een dorpsmens. Je 
wist dat leefbaarheid in een dorp niet vanzelf ontstaat. Er moeten 
mensen zijn die zich inzetten voor de gemeenschap. En dat heb 
je ruimschoots gedaan. Deze kerk en zowat alle verenigingen van 
Tungelroy droeg je een warm hart toe. Je was te vinden op het voet-
balveld om te kijken naar wedstrijden van de jeugd of het ieërst. Je 
hield van de liedjes die gezongen werden door het koor. Je was bij 
bijna elke uitvoering van de fanfare en ook op de wekelijkse repetitie 
kwam je graag even luisteren. En zonder twijfel was je de grootste 
fan van de percussiegroep. Je zamelde geld in voor de missie en 
je trommelde heel Tungelroy op om te collecteren, om te helpen 
bij de wandeltochten en om oud ijzer op te halen. Op het kerkhof 
ging je sjofelen …en het groen bij de school werd netjes gehouden. 
Niemand deed ooit tevergeefs een beroep op je. De koningin heeft 
je voor al je inzet in 2000 beloond met een lintje.
Je kon al deze inzet leveren omdat je altijd gezond was en naast al 
het werken ook tijd nam voor je hobby’s. Waar je altijd weer energie 
uit putte was de natuur. Je liefde voor de natuur was groot, dat 
bleek ook uit een papier dat we vonden, waarop je al 10 jaar bijhield 
wanneer je de eerste koekoek had gehoord en wanneer je de eerste 
zwaluw had gezien.
Het liefst trok je erop uit op je fiets. In een verslagje over je 75-ste 
verjaardag schrijf je: “Omdat een man van 75  niet méér nodig heeft 
dan gezondheid, een fiets en eventueel een paar wandelschoenen 
zal ik de ontvangen Euro’s aan onze dorpsgenoot pater Kuppens 
geven voor Nias in Indonesie”.

Het liefst trok je erop uit met mam. Haar overlijden was een zwarte 
bladzijde in je leven. In 2009 maakte je een beschrijving  van je 
eigen leven. We vonden het op je computer. Je schrijft daarin: “Mijn 
gezin, de buren, de pastoor en een stampvolle kerk en God helpen 
mij dit leed te verwerken.”
Naast mam waren ook wij, je kinderen, erg belangrijk voor je. Onze 
opvoeding was er een met veel vrijheid. Een uitspraak van je was : 
“Als jij denkt dat het goed is, dan moet je het maar doen”. Dit kwam 
niet voort uit desinteresse maar werd in vol vertrouwen uitge-
sproken. Je was er trots op dat we goed konden leren en trots op het 
werk dat we doen. Maar vaak benadrukte je ook dat er meer is in 
het leven dan alleen maar werken. 
Je kleinkinderen Viktor, Thomas, Rens, Daan, Marijn en Koen daar 
genoot je enorm van. Dat zij in je leven waren gekomen, was een 
grote steun en vreugde voor je na het overlijden van mam. Je was 
zoveel mogelijk betrokken  bij hun doen en laten. Je ging mee naar 
tafeltennis, volleybal, atletiek en voetbal. Ook hun muzikale acti-
viteiten hadden je grote belangstelling.  Eigenlijk had alles wat ze 
deden je goedkeuring en je was trots op ze.
Je was niet veel ziek en dus was het ongeloof en het verdriet groot 
toen bleek dat je snel achteruit ging. In het ziekenhuis “vierde” je 
je 81e verjaardag. Annelies, Wilma en ik hebben friet gehaald en die 
hebben we samen gegeten. Op 14 mei ontving je het Sacrament 
der Zieken. Toen hebben we echt afscheid van je genomen en jij 
nam bewust afscheid van ons. Je hebt ons bedankt voor alles en je 
noemde het zelf “een waardig afscheid”…
Je bent gestorven in het hospice. Van je verblijf daar heb je niet veel 
gemerkt, maar wij zijn dankbaar dat we nog een paar dagen naast 
je mochten zitten en je hand konden vasthouden.
Die laatste weken trad er een enorm steunnetwerk in werking.  Ons 
gezin, onze familie, vrienden, buren en het hele dorp leefde mee. 
Daar zijn we dankbaar voor. Ook de mensen uit het ziekenhuis en 
het hospice willen we bedanken voor hun inzet.
We hadden je graag langer bij ons gehad, we missen je, maar het is 
goed zo. Wat is er nog toe te voegen aan een compleet leven.
Pap, bij speciale gebeurtenissen hield je graag een speech of droeg je 
een gedicht voor. Vaak zat daarin voor iedereen, kinderen, aanhang 
en kleinkinderen een boodschap. De speeches en ook andere 
verhaaltjes en beschrijvingen heb je allemaal bewaard. We zijn blij 
dat we kunnen lezen dat je schreef: “Ik ben alleen (zonder mam) , 
maar ik voel me gelukkig en ik ben gelukkig.”
Je schreef ook een eigen testament in 2009 en met het einde daarvan 
wil ik ook graag eindigen: “Jullie mogen verdrietig zijn maar jullie 
moeten ook dankbaar zijn voor de vele mooie jaren tezamen. Blijf 
allen in vrede verder leven, en jullie mijn zes jongens die nog een 
heel leven te gaan hebt, wees dankbaar tegenover jullie goede 
ouders en probeer iets moois van jullie leven te maken. Het ga jullie 
allemaal goed en wees God dankbaar.”

In Memoriam

Bert Beelen
4 mei 1930 - 27 mei 2011



38www.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 1

Emmasingel 48   |   6001 BD Weert   |   Postbus 221   |   6000 AE Weert
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iedere maand een nieuw menu
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ma t/m vr: 16.30 - 22.30 uur
za, zo en feestdagen 15.00 - 23.00 uur
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Voor wie van 
wonen weet
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Telefax 0495-548597
E-mail: bram@boekhoudburodevos.nl
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Jaarrekeningen

Aangiften
Startersbegeleiding

Bedrijfsadviezen
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Rigaldus, Louis, kwam uit een groot gezin, zestien kinderen. Via de 
school kwam hij in contact met de broeders. Hun leefwijze deed iets 
in hem wakker worden en na zijn opleiding in Zevenaar en Maas-
tricht besloot hij lid te worden van onze congregatie. Hij behoorde 
bij de eerste groep broeders die naar Chili vertrok en eigenlijk gaan-
deweg de Spaanse taal onder de knie moest zien te krijgen. En dat 
kon wel eens tot ongewenste situaties lijden. De schoolgaande
jeugd in Chili had weinig notie van tijd, dus wilde Rigaldus, of Ricardo 
zoals hij in Chili werd genoemd, de jeugd tot spoed aanmanen en 
helaas riep hij in het Spaans in plaats “opschieten”, “wegwezen” 
waar de jeugd niet rouwig om was.
Chili, in 1952 trok hij er naartoe om te werken met mensen, die 
aanvoelen of het echt is wat je voor hen wilt betekenen. Mensen 
waarbij je met je barmhartigheid niet te koop hoeft te lopen, want 
daar hebben ze niets aan. Mensen die in armoede leven worden 
daar niet door geholpen. Op een of andere manier hebben onze 
broeders en dus ook Rigaldus daar geleerd hoe waar de uitspraak 
van Vincentius is: de arrnen zijn onze meesters. Want wat is arm 
zijn, wat is de grote kwaliteit daarvan, dat is niet niets of weinig 
hebben, dat is durven te ontvangen. Daarin heeft Rigaldus zijn weg 
gevonden. Natuurlijk was het de bedoeling dat de arme mensen een 
betere toekomst tegemoet zouden gaan en dat hij en zijn medebroe-
ders zich daarvoor in wilde zetten. Natuurlijk wist hij zich gedragen
door die God die liefde is en die hem al kende voordat hij de moeder-
schoot verliet en dat Hij daar in Chili mensen zou ontmoeten die 
door diezelfde God gedragen werden. Dat vroeg niet om een gulle 

goedgeefsheid, dat vroeg om solidariteit, om één worden met die 
mensen in hun gastvrijheid, in hun warmte, in hun levenslust, maar 
ook in hun pijn en verdriet. 
Je doet daar je werk niet om door de mensen geprezen te worden. 
Nee, de mensen roepen je. Rigaldus moet daar ervaren hebben wat 
roeping tussen de armen betekent. Dat het heel concrete mensen 
zijn, die in hun nood een beroep op hem deden in zijn schoolwerk.
Toen zijn mogelijkheden om onderwijs te geven achteruit gingen, 
legde hij zich toe op parochiecatechese. Naast een vierende gemeen-
schap moet een parochie ook een lerende gemeenschap zijn. Leren 
in solidariteit met elkaar, de ervaringen delen, dat je geraakt mag 
worden door die God, die zich in je medemens laat zien.
Het is die God, waaraan Rigaldus tot op zijn oude dag, ja tot zijn 
dood toe heeft vastgehouden. Zijn oude dag bestond voor een 
groot deel uit bidden en luisteren naar muziek en misschien was 
voor hem bidden en luisteren wel hetzelfde, zoals wij God hoorden 
zeggen: “Luister naar Mij, huis van Jacob’’. De tweede doopnaam 
van Rigaldus is Jacobus. “Luister naar mij,” zegt de Heer, “met alles 
wat je hebt, met alles dat je bent. Want dat alles heb Ik gedragen”, 
zegt de Heer. “Vanaf je geboorte tot je oude dag, met al je goede 
dingen en al je gebreken’’. En bij Mattheus hoorden wij; “Maar jij, 
als je barmhartig bent, laat dan je linkerhand niet weten wat je 
rechter doet, opdat je barmhartigheid in het verborgene gebeurt; en 
je vader die in het verborgene ziet, zal het je lonen”.
Gedragen door God is Rigaldus op l november 2010 ingeslapen om 
het loon, dat hij hier in het verborgene verdiende te ontvangen.

In Memoriam

Broeder
Rigaldus van Dooren
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Exclusief importeur van o.a.

Château La Tour de By – Bordeaux

Domaine Tollot-Beaut – Bourgogne

Azienda Dei – Italië

Rioja Conde de Valdemar – Spanje

Josef Ehmoser – Oostenrijk

WWeingut Schmittges – Duitsland

Veenwouden – Zuid-Afrika

Tahuna – Nieuw-Zeeland

Agustinos – Chili

Bij Wijnhandel Léon Colaris kunt u vertrouwen op:

Persoonlijk advies - Eigen bezorgdienst  

Topkwaliteit - Gunstige prijzen

Al 85 jaar uw persoonlijk adviseur voor kwaliteitswijnen!

Franklinstraat 1 Weert - 0495-532462 - info@colaris.nl - www.colaris.nl

Schepenlaan 3 Weert | (0495) 579 100 | www.bamwoningbouw.nl

Woonwensen
worden

Werkelijkheid

woningbouw

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

& 0495 85 25 12
Karin van Nieuwenhoven

Peter Bouwels

Maasstraat 46 / Weert

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

GEWOON
GEZELLIG

Café
TRAMHALT
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VAN HORNE RIT 2010
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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

Kelvinstraat	10,	6003	DH	Weert
Telefoon:	+31	(0)495-450555,	Fax:	+31	(0)495-450550

www.autobedrijfrutten.nl

V e r r a s s e n d  &  E i g e n t i j d s

LANGSTRAAT 2-4, 6001 CV  WEERT, TEL. 0495 - 85 47 44
KERKSTRAAT 184, 6441 BK  BRUNSSUM, TEL. 045 - 205 23 31



43www.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 1

Voor Pater Gregoor, die 4 juli zijn 25-jarig pries-
terfeest heeft gevierd, hebben we in 2003 de 
Vastenactie gehouden voor zijn onderwijspro-
jecten in Congo. 
Tijdens de bijeenkomst vertelde Pater Stijn over 
zijn werk in Venezuela onder de straat- en zwerf-
jongeren. Hoe slecht en erbarmelijk de levensom-
standigheden zijn in de wijken waar mensen heel 
dicht op elkaar leven met veel sociale controle en 
weinig privacy. Waar veel criminaliteit en onvei-
ligheid bestaan. Zelf is hij tweemaal bedreigd en 
bestolen. De laatste keer dacht hij dat het met 
hem gedaan zou zijn toen hij de loop van een 
revolver in zijn nek voelde. Het weekend vóór 
zijn aankomst had hij nog vijf uitvaartdiensten 
gedaan voor mensen tussen 15 en 35 jaar, alle-
maal slachtoffers van vecht- en moordpartijen. 
De politie? Hij denkt dat zelfs de politie hier 
en daar aan de criminaliteit meedoet. Zo zou 

Bezoek van Pater Stijn
Maandag 12 juli kwam Broeder Jozef van Beerendonk, van de 
Salvatorianen in Hamont (B), naar  de vergaderkamer bij het 
parochiekantoor aan het Kerkplein. Hij had twee gasten bij zich: Pater 
Gerry Gregoor en Pater Stijn van Baelen. Deze laatste was op doorreis 
naar de synode van de Salvatorianen in Spanje en wilde graag van die 
gelegenheid gebruik maken om mensen te ontmoeten van het Missiecomité 
Weert-Zuid en het Weerter Missiethuisfront. Ook om Weert-Zuid te 
bedanken voor de  ondersteuning, tijdens de Vastenaktie 2010, bij de 
bouw van de watertank in Caracas. De watertank is klaar. Hij heeft de 
foto’s laten zien.

de terreinwagen van de paters ook verdwenen 
kunnen zijn. Dit “vervelend voorval” heeft hij al 
verteld in de vorige Parochiewijzer.
Pater Gerry, die nu voor een sabbatjaar in België 
verblijft, gaf aan dat het onderwijs in Congo  aan 
het verbeteren is nu het weer is overgedragen 
aan de missionarissen. De regering had er eerst 
staatsonderwijs van gemaakt, maar dat bleek 
een mislukking. Met hulp en steun uit het buiten-
land kunnen de Salvatorianen hun onderwijs op 
de scholen langzaam verbeteren.

Waar zij de kracht vandaan halen om hun werk 
te doen?
Pater Stijn: “Uit het samen leven, bidden en 
eucharistie vieren. Het putten uit de bron, het 
Woord van Christus.” Dat doen ze iedere dag in 
hun leefgemeenschap en zo kunnen ze hun taak 
volbrengen.

Staand van links naar rechts: Frits Kirkels, Theo Nouwen, John Laumen,  
Mia Sniekers, Pater Marcel Mukadi, Pastoor Rosenhart, Frans Teunissen, 

Albert Mathijssen, Broeder Josef.

Na afloop van de Synode in Spanje kwam op 4 
augustus Pater Marcel Mukadi op bezoek. 
Deze Congolese priester is na zijn studie en 
promotie in Leuven professor geworden aan het 
seminarie in Kolwezi (Congo). Vervolgens is hij 
tot provinciaal overste gekozen van de Salvato-
rianen  in Congo en de Comoren. Hij reist veel in 
de regio, maar dat reizen is niet altijd een pretje, 
gelet op de toestand van de wegen. Vooral in de 
regentijd blijf je wel eens ergens vastzitten.
Hij vertelde dat het ziekenhuisje van Ntita, waar 
Weert-Zuid in 2005 en 2006 de Vastenactie voor 
heeft gehouden, een zegen is voor de streek. Het 
wordt zeer gewaardeerd door de bevolking en 
ook door de overheid.
Er is veel belangstelling van jongeren voor de 
studie aan het seminarie. Dit jaar zijn er zes pries-
ters gewijd. Net zoals P. Stijn in Venezuela willen 
de Salvatorianen in Kapanga dicht bij de mensen 
zijn. Over  de toekomst is Pater Marcel optimis-
tisch. Tenminste als hij kan rekenen op  hulp en 
steun uit Europa. 
De uitnodiging van onze pastoor, aan het einde 
van de bijeenkomst, om bij gelegenheid nog eens 
voor te gaan in een van de weekend-diensten 
heeft hij met een gulle lach aanvaard.

Missiecomité Weert
Frans Teunissen

Staand van links naar rechts: John Laumen, Broeder Josef, Frans Teunissen, 
Mia Sniekers, Theo Nouwen, Pater Gerry Gregoor, Mia Umans, Frits Kirkels. 

Zittend: Pater Stijn van Baelen
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Sint Maartensrit 2011

Uitzetster
Wies Stienen-Doré

Deelname
De deelname staat open voor equipes van 
twee personen rijdend in een personenauto of 
stationcar en voor berijders van motorfietsen. 
Passagiers zijn toegestaan met inachtneming van 
het wettelijke toegestaan aantal.
Er zijn twee klassen ingesteld:
-   De A-klasse is bedoeld voor hen die gerekend 

mogen worden tot de ervaren rijders.
-   De B-klasse is voor hen die deze ervaring nog 

niet bezitten.

54e auto- en motorrit - zondag 2 oktober 2011

De “Sint Maartensrit” is een oriëntatierit die voor de 54e keer wordt 
georganiseerd in samenwerking met de Autosportclub “Van Hornerijders” 
te Weert. Het rittechnisch gedeelte wordt verzorgd door de “Van 
Hornerijders”. De opbrengst van de “Sint Maartensrit” komt volledig 
ten goede aan de Weerter Missionarissen en de projecten die door hen 
uitgevoerd worden.

Aard van de rit
De “Sint Maartensrit” is een oriëntatierit over 
een afstand van ongeveer 45 km. De “Sint Maar-
tensrit” wordt verreden volgens de bepalingen 
van het wedstrijdreglement dat verkrijgbaar 
is bij de starttafel of vooraf bij het secretariaat 
van het Dekenaal Weerter Missie Thuisfront, tele-
foon (0495) 45 12 24. Verkeersregels en wette-
lijke voorschriften dienen altijd in acht te worden 
genomen en gaan altijd voor het reglement. Het 
correct en volgens het reglement rijden van de 
aangegeven route is voor de uitslag primair van 
belang. De snelheid is van ondergeschikt belang. 
De gemiddelde snelheid bedraagt voor de A-klasse 
25 km/uur en voor de B-klasse 20 km/uur. Voor 
een geconstateerde routeafwijking of het missen 
van een controle krijgt men 30 strafpunten. Voor 
het te laat melden aan de tijdcontrole of finish-
controle ontvangt men één strafpunt per minuut 
met een maximum van 30 strafpunten. De finish-
controle is geopend tot 45 minuten na de ideale 
passeertijd van de laatste deelnemer.

Inschrijven
Het inschrijfgeld bedraagt € 8,50 per equipe.
Inschrijven kan uitsluitend aan het startbureau.
Het inschrijfgeld dient aan het startbureau te 
worden voldaan.

Uitslag 2010
A-klasse
 bestuurder navigator strafpnt.
1 Mart Beelen Martin Beelen   165
2 Huub Mertens Adrie Funhoff 187
3 Peter Saanen Thea Doré 279

B-klasse
 Bestuurder navigator strafpnt.
1 Marco Koolen Erwin Parren 164
2 Rhoel Ghijsen Merel de Graaf 275
3 Tim Florack Willemijn Theunissen 291

Startbureau
Het startbureau is gevestigd in Café-Zaal Schut-
tershoeve aan de Grote Steeg 10 / Hoek Heren-
venneweg te 6006 TE Weert-Altweerterheide, en 
is zondag 2 oktober 2011 geopend van 12.30 uur 
tot 14.00 uur.

Start
De start van de rit is op de parkeerplaats van Café-
Zaal Schuttershoeve aan de Herenvenneweg. De 
deelnemers dienen uiterlijk 15 minuten vóór hun 
starttijd aanwezig te zijn en zich in volgorde van 
startnummer op te stellen. De eerste deelnemer 
start om 13.01 en de volgende equipe om de 
minuut. Aan de start ontvangt men de routebe-
schrijving.

Finish
De finish wordt in de routeomschrijving nader 
aangegeven.

Prijsuitreiking
De prijsuitreiking met uitleg door de uitzetster en 
gezellig samenzijn wordt gehouden op dezelfde 
dag om 20.30 uur in de zaal van Café-Zaal Schut-
tershoeve aan de Grote Steeg 10 / Hoek Heren-
venneweg te 6006 TE Weert-Altweerterheide. De 
zaal is geopend vanaf 20.00 uur.

Een attentie als prijs voor  
één van de deelnemers.

Voorafgaand aan de prijsuitreiking uitleg door de uitzetster van de rit Wies Stienen. Ook voor de 4e plaats in de  
B-klasse is er een verrassing.
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Vanaf 1992 is er jaarlijks ook een fietstocht onder 
de naam van de Sint Maartensrit. De fietstocht 
wordt dit jaar voor de 20ste keer gehouden op 
zondag 4 oktober 2011.

Aangezien voor een fietstocht de kans op mooi 
weer belangrijk is wordt deze gehouden op de 
eerste zondag in oktober. Er kan op verschil-
lende plaatsen gestart worden: Weert, Tungelroy, 
Stramproy en Nederweert. De deelnemers hebben 
minimaal keuze uit twee routes, een korte van 
ongeveer 25 km en een lange route van iets meer 
dan 50 km. De uitzetters zorgen ieder jaar voor 
nieuwe routes met een duidelijke beschrijving.
Het doel is een mooie route langs goed befiets-

Fietstocht 2011
De Sint Maartensrit bestaat reeds vanaf 1958 als autorit en wordt op 
zondag 2 oktober 2011 voor de 54ste keer georganiseerd.

bare wegen en elkaar ontmoeten. De deelnemers 
wordt gevraagd minstens één verklaring van  
€ 2,50 in te vullen. De opbrengst komt ten goede 
aan de missionarissen uit het Weerter land en 
hun projecten. In 2010 werden 307 verklaringen 
ingevuld.

Bovendien wordt bij de fietstocht gewoonlijk ook 
het Jaarboek gepresenteerd. Aan de deelnemers 
van de fietstocht wordt per gezin één exemplaar 
gratis aangeboden.
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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

Voor de optocht uit reed een Thuisfrontwagentje 
voor de logistieke ondersteuning: lege bussen, 
iets voor de koude vingers of de zere keel, en 
een geluidsinstallatie. Aanvankelijk was dat een 
pick-up met feestelijke aankleding, beschikbaar 
gesteld door de Fa. Scheijmans, en later werd dat 
een milieuvriendelijk elektrisch voertuig, waarop 
een bovenbouw werd geplaatst die vele jaren 
dienst heeft gedaan. De decoratie was van een 
bekende Weerter kunstschilder. De geluidsinstal-
latie was er niet alleen voor de Carnavalsmuziek, 

maar ook voor de verbale aansporingen (in het 
Weerts) om vooral gul te geven. Daartoe reisde 
een “nativ speaker” mee, een missionaris op 
verlof zoals Pater Sjel Coenen, of onze toenma-
lige voorzitter Ir. Piet Coenen.
Eénmaal kon de locomotief niet in actie komen. 
Toen er op Carnavalszondag ’s morgens onver-
wachts een halve meter sneeuw lag, werd 
besloten dat er geen wagens aan de optocht 
zouden deelnemen. De collecte voor de missio-
narissen ging natuurlijk wèl door!

Zo’n 15 jaar geleden boden de organisatoren van 
de optocht aan om jaarlijks een som conform 
de gemiddelde opbrengst van de collecte aan 
het Weerter Missiethuisfront te schenken, op 
voorwaarde dat er niet meer gecollecteerd zou 
worden. Onze penningmeester, geen onbekende 
in die kringen, heeft dat dankbaar aanvaard. Toen 
is de locomotief definitief naar de remise getuft.

Frans de Vos

De locomotief
Een van de manieren om geld in te zamelen voor onze missionarissen was 
jarenlang een collecte bij het begin van de Weerter Carnavalsoptocht. 
Enthousiaste vrijwilligers trokken met collectebussen langs de wachtende 
rijen toeschouwers, en wisten zo een aardig  bedrag bijeen te brengen. 
Ook de mensen die vanuit hogergelegen ramen het spektakel wilden 
bekijken werden niet vergeten: speciaal voor hen werden meterslange holle 
buizen ingezet, voorzien van een trechter om de bijdragen in goede banen 
te leiden. Dat er ook wel eens wat bier in belandde mocht de pret niet 
drukken! 

Staand van links naar rechts: Frits Kirkels, 
Piet Coenen (voorzitter destijds),  
Frans Keersmaekers (collectant) 

Zittend: Thijs Scheijmans met dochter Linda
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Missionarissen uit het Weerterland

Missionaris congregatie huidig werkgebied voorheen geb. jaar  
Pater Piet CUIJPERS SDS 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 Tiago (Jacques) CLIJSTERS CICM Priory Nazareth Tegelen Maraba, Brazilië 1936 
Pater Sjef KUPPENS M.Afr. Heythuysen Ghana en Chicago USA 1940  
Pater Harry STULTIENS CICM Parochie Tilburg Kowloon, Hong Kong 1936 
Pater Harrie TULLEMANS CSSp Oeffelt Bagamoyo, Tanzania 1940

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  
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  
Zuster Leopoldina (Judith)  van LIER SSpS Uden Chili 1930  
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 Riehen, Zwitserland Zuid Afrika 1935  
Zuster Bernarda (Anita) VERHEGGEN FPS Windraak Java, Indonesië 1966 

Postactief c.q. rustend
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