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Interview met Francisco Mele, vriend en oud-collega van Paus Franciscus wiens opvolger hij was als 
professor in psychologie aan de universiteit van Buenos Aires. 
Francisco Mele is specialist in familie therapie. 
 
Bij gelegenheid van het cultureel festival in Todi, van 23/8 – 1/9 houdt Francisco Mele, in 
tegenwoordigheid van de bisschop van Todi,  een voordracht met als titel: “Bergoglio,  erfgenaam van 
Simon Bolivar”. 
 
Onderstaand interview van de hand van Lucio Caracciolo verscheen in de krant La Republica van 20 
augustus 2013. 
 

Bergoglio, erfgenaam van Simon Bolivar 
 
“Franciscus is de eerste Boliviaanse paus van de geschiedenis. Zijn geopolitieke visie is die van Simon 
Bolivar de bevrijder: Latijns Amerika verenigen om het tot een autonome economische machtsfactor 
te maken, en een autonome politieke speler op het wereldtoneel: het Grote Vaderland”. Aldus 
Francisco Mele, psychotherapeut en professor op verschillende Italiaanse en Latijns-Amerikaanse 
universiteiten, opvolger van Jorge Mario Bergoglio als professor in de psychologie aan het universitair 
college van Salvador in Buenos Aires. Dat is  een van de door de Jezuïeten geleide centra waar de 
leidende klassen van Argentinië worden gevormd. Mele kent Bergoglio goed: zijn theologische en 
culturele ontwikkeling, zijn gedrevenheid en zijn politieke kwaliteiten. Daarover en over veel andere 
zaken zal hij op maandag 26 augustus spreken op het festival van Todi. 
We hebben Mele gevraagd ons een geopolitiek theologisch profiel te schetsen van Paus Franciscus. 
 
Iedereen spreekt over paus Franciscus als over “de Argentijnse paus”. Maar u suggereert dat zijn 
geopolitieke horizon veel breder is: de Verenigde Staten van Latijns Amerika, de utopie van  Bolivar, 
opnieuw tot leven gewekt in Hugo Chavez. 
Deze paus vertegenwoordigt de stem van Latijns Amerika. Hij is niet alleen een Argentijns patriot, 
misschien een Peronist. Zoals hij het zelf graag zegt spreekt hij voor alle volkeren die wonen tussen 
de Rio Grande en Vuurland. Historisch verbonden door de Spaanse taal en de katholieke godsdienst. 
Het is het Spaans Amerika dat samen met het Portugees sprekende Brazilië tot Latijns Amerika wordt. 
Niet voor niets is zijn bezoek aan Brazilië tot zo’n groot succes geworden: de mensen voelden dat 
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deze in het wit geklede pastor één van hen was: een Latino Amerikaan. Anders zou een Argentijn 
nooit zo zijn toegejuicht in Brazilië; integendeel. 
 
De laatste paus met een geopolitiek project was Johannes Paulus II, die Europa weer wilde herenigen 
en daarin ook slaagde. “Europa moest weer met twee longen ademen: Oost en West.” Heeft 
Franciscus ook een dergelijk project? 
Ja, heel zeker. Het geopolitiek project waar zijn sympathie naar uitgaat is dat van Bolivar, maar ook 
van Artigas, van San Martín en zoveel andere Latijns Amerikaanse patriotten: de eenheid van Latijns 
Amerika als tegenwicht tegen de supermacht die de interesses van het Noorden belichaamt. 
Bergoglio heeft bij verschillende gelegenheden gesproken en geschreven over de Latijns Amerikaanse 
eenheid. Bijvoorbeeld, verwijzend naar het boek van de secretaris van de pauselijke commissie voor 
Latijns Amerika, Guzmán Carriquiry, over Latijns Amerika in de 21e eeuw. Het verscheen in 2011 bij 
gelegenheid van de 200 jaar onafhankelijkheid van de Latijns Amerikaanse landen. Ook de 
Argentijnse bisschoppenconferentie heeft zich over de actualiteit van de Latijns Amerikaanse 
integratie gebogen, geïnspireerd door de aartsbisschop van Buenos Aires zelf. 
Een andere interlocuteur van Bergoglio over dit thema was de Uruguayaanse filosoof en historicus 
Alberto Methol Ferré. In zekere zin hebben de Jezuïeten al een eerste stap gezet in de richting van de 
continentale integratie toen zij hun provincies van Argentinië en Uruguay hebben samengevoegd. 
 
Wat is de sociopolitieke en theologische kern van dit project?  
Dat is de theologie van het volk. Deze wil een overstijging zijn van de bevrijdingstheologie, maar niet 
een afwijzing daarvan. De bevrijdingstheologen vonden hun inspiratie in een sociocultureel 
interpretatie model met marxiserende trekken in hun analyse. De volkstheologen laten zich 
inspireren door de sociale leer van de kerk, de documenten van de Latijns Amerikaanse 
bisschoppenconferentie van Medellin (1968), Puebla (1979) en Aparacida (2007), en door een 
historisch-culturele lijn onder anderen verwoord door Lucio Guera en Juan Carlos Scannone. Ze 
geloven niet in klassentegenstellingen maar in het volk. Met een bijzondere aandacht voor de armen, 
nog zo talrijk in Latijns Amerika, wil Bergoglio een “kerk van de armen voor de armen”, een kerk die 
zich schaart aan de zijde van het lijdende en vernederde volk, verraden door de elites en blootgesteld 
aan de verleidingen van het hedonistich-libertijnse individualisme, van het wilde kapitalisme en de 
imperialistische globalisering. Bij hem komt op de eerste plaats de mens die leeft in nauwe 
verbondenheid met de basiselementen van de natuur. Laten we niet vergeten dat ten tijde van de 
conquistadores het de Jezuïeten waren  die benadrukten dat ook de “inlanders” een ziel hadden  en 
die het grote utopistische beschavingsproject ontwikkelden met de Indianen in Paraguay (cfr de film 
The Mission) 
Bovendien, in de theologie van Bergoglio vinden we ook accenten terug die we tegenkomen in de 
filosofie van Romano Guardini en in de literaire werken van Fedor Dostojewski – ik denk daarbij aan 
de afkeer van de bedriegers en de bedrijvers van machtsmisbruik. Deze paus gaat uit van het idee dat 
de leer waarin we moeten geloven een kwestie is van onderwijs, maar dat het volk ons leert, hoe te 
geloven. Grote invloed had daarbij zijn en mijn leermeester Ismaël Quilés, filosofie historicus die de 
universiteiten van de Jezuïeten heeft opengesteld voor de studie van het Zenboeddhisme, de yoga en 
het respect voor andere culturen en religies. De referenties van paus Franciscus aan “onze broeders 
de Moslims” of aan “onze broeders en vaders de Hebreeën”, zijn ook een vrucht van deze lessen. 
 
Het Bolivarisme en de theologie van het volk, moeten we daarin ook een recept zien om de Latijns 
Amerikaanse identiteit weer terug te brengen onder het teken van het katholicisme, als een 
tegenbeweging tegen de penetratie van de protestantse sekten? 
Zeer zeker. Bergoglio, zoals heel de katholieke kerk, heeft de bedoeling te reageren tegen de 
verspreiding van het “doe-het-zelf-model” van het christendom van de protestantse sekten, die in de 
jaren ’80 rijkelijk financieel gesteund werden vanuit Noord Amerika, onder meer met het doel de 
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bevrijdingstheologie te bestrijden, sekten die nu een groot deel van de gelovigen in Latijns Amerika 
en elders hebben veroverd. Paus Franciscus heeft stevige kritiek op de sekten, de new age en de 
gemakkelijke en relativistische vormen van religie. 
 
Deze paus heeft net als u psychologie gedoceerd. Stof die in het verleden aan de clerus onthouden 
werd. 
Vroeger dacht de kerk dat de zielkunde de pest van de kloosters was omdat de priesters die  
psychoanalyse ondergingen, vaak het priesterschap opgaven. Vandaag de dag ligt dat anders. De kerk 
heeft de psychoanalyse gerehabiliteerd, verstaan als een therapie van het geloof. Tussen 
christendom en psychoanalyse vinden we raakpunten, vooral de fundamentele waarde van het 
woord. Het woord heeft de kracht om de dingen tot slaaf te maken of vrij te maken. In den beginne 
was het woord, maar op het einde zal er altijd het woord zijn. Voortaan moeten de seminaristen een 
periode van analyse doormaken om de fundamenten van hun roeping te beproeven. En wie door de 
analyse zijn geloof verliest, heeft het nooit gehad. 
 
Wat is het psychologisch profiel van Bergoglio als hoofd van de kerk? 
Franciscus is een groot strateeg Hij doet me denken aan Napoleon. Zoals de keizer midden tussen zijn 
soldaten stond, zo houdt deze paus ervan zich onder zijn mensen te mengen en onder zijn priesters 
om ze te bemoedigen en ze tot hun missionaire opdracht aan te sporen. En ook is het een mens die 
snel denkt en handelt. We weten niet welke verrassingen hij voor morgen in petto heeft. Zelfs God 
weet niet wat er omgaat in het hoofd van een Jezuïet! 
 

Vertaling F. Timmermans 
 

 

Wilt u ook de Spinet digitaal ontvangen?  
 
Er zijn nu ongeveer 100 abonnees die Spinet digitaal ontvangen. Wij zijn er blij mee en willen dit 
bericht nog één keer herhalen om meer abonnees de gelegenheid te geven zich op te geven. 
Als u dat ook wilt, stuur dan een berichtje naar het secretariaat op het volgende e-mail adres : 
secretariaat-cssp@missie-geest.nl 
 
We zijn ook bezig onze website te vernieuwen. Dat vraagt de nodige tijd en voorbereidingen, maar 
we hopen half november klaar te zijn met alles en online te zijn. 
 

Kees Bruin, secretariaat 
 
 

Gedenkmuur overleden leden van de congregatie bijna gereed 
 
Op onze begraafplaats in Gemert wordt momenteel de laatste hand gelegd aan de bouw van een 
mooie gedenkmuur. Op deze gedenkmuur staan alle namen vermeld van onze overleden 
medebroeders; ook zij die elders begraven liggen. Ook de namen van de overleden zusters van de 
Congregatie van de H. Geest staan op de gedenkmuur vermeld.  
Naar verwachting zal de gedenkmuur begin oktober a.s. door de Aannemer Nico de Bont uit Vught 
aan onze congregatie worden opgeleverd. De bouw zelf heeft ongeveer 2 maanden in beslag 
genomen. Een grondige voorbereiding ging er aan vooraf.  
 

mailto:secretariaat-cssp@missie-geest.nl
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Het bestuur  van onze congregatie wil de 
gedenkmuur officieel in gebruik nemen. Op zaterdag 
2 november a.s. (Allerzielen) zal om 14.30 uur de 
gedenkmuur worden ingezegend door de paters 
Martin van Moorsel, Koos Gordijn en Piet Delisse. Bij 
uw mogelijke komst naar het kerkhof vanwege 
Allerzielen is dit mogelijk te combineren met het 
moment van inzegening. U bent van harte welkom. 
 

het bestuur 
 
 

Pater Piet Delisse is zondag 3 november aanwezig bij het kasteel in Gemert. Als hij niet bij de poort 
staat omdat hij mensen heeft binnengelaten is hij te bereiken onder mobiel nummer 0627552716. 
Ook voor afspraken op andere dagen. Bij voorkeur op de woensdagmiddag, zaterdag na de middag en 
zondag na de middag. 
 

 
Irmão Falco  CSSp :  
“Getuigenis , herinnering en dankbaarheid”  
 
Met deze woorden begint een speciale uitgave van het nieuwsblaadje – maand 
juli 2013 – van het bisdom Tefé. Normaal beslaan de maandelijkse 
nieuwsberichten een aan 2 kanten bedrukt  A-viertje. Deze speciale uitgave 
b.g.v. de viering van de 25-jarige sterfdag van broeder Piet Michiels – 25 juli 
1988 – is een klein boekwerkje geworden, met getuigenissen over zijn werk en 
leven , met herinneringen aan zijn persoon als bouwer, onderwijzer en 
pastorale werker  en met uitingen van dankbaarheid voor zijn bijzonder 
markante aanwezigheid in het district “Amazônia”. Als enige Nederlander op 
dat moment, mocht ik bij die viering aanwezig zijn, die plaats had op 5 juli, 
tijdens de jaarlijkse pastorale bijeenkomst van het bisdom, met alles bij elkaar meer dan 100 
deelnemers, waaronder een aantal diocesane priesters, leden van 3 mannelijke en 6 vrouwelijke 
congregaties , die daar werkzaam zijn, diakens, seminaristen en vooral leken, vertegenwoordigers 
van parochies en pastoraten.  Een hele dag, gewijd aan  het leven en werk van de uit Netersel 
afkomstige broeder Spiritijn  Piet Michiels, die in 1964 als lid van  een bouwteam en in gezelschap van 
de ons welbekende  Willem Burmanje daar aankwam , om de dromen en plannen  van  Monseigneur 
Jouke de Lange waar te maken en uit te voeren: het bouwen van scholen, ziekenhuis ….. lokalen voor 
het functioneren van het pastorale coördinatieteam en van de in die tijd nieuwe  pastoraten, zoals 
steun aan en aanwezigheid onder de indianen (Cimi), landpastoraat (CPT), basisonderwijs (MEB), een 
onderkomen voor ons eigen radiozendstation, kerken, pastories en gemeenschapshuizen. Een 
hectische tijd van veel materieel werk aan accommodaties om meer effectief te kunnen werken aan 
het pastoraal en sociaal beleid. Falco was bij de uitvoering zoveel als de architect, die overigens niet 
alleen maar de tekeningen maakte op  een of ander bureautje, maar die, als goed vakman bij de 
constructies aanwezig was, zelf de steigers opging, metselde en timmerde, goed wist om te gaan met 
de werklui,  die hij ook aanzette om het vak goed  te leren. Bij de viering waren mannen, die bij hem 
in de leer waren geweest en daarna zelfstandig  tot op de dag van vandaag heel goed de kost 
verdienen. 
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Ondanks de vele bezigheden en het vermoeiende werk overdag ,  in het hete en vochtige klimaat van 
Amazonas, ging Falco  ‘s avonds naar  school en studeerde aan  de opleiding voor onderwijzer. Hij 
voelde de noodzaak om zichzelf meer te ontwikkelen, om met wat meer basis en  kennis zich ook in 
andere kringen te kunnen begeven, o.a. onder leerlingen van de school en jongere mensen. Eenmaal 
onderwijzer, bleef hij overdag doende op de bouw, maar was hij ‘s avonds te vinden in een klaslokaal, 
bezig met rekensommetjes of  met godsdienstonderricht. 
Toch voelde hij dat er iets ontbrak. In voortdurend contact met zijn werklui en zijn leerlingen, was hij 
erg betrokken bij de al of niet beleving van het geloof en bij de vele problemen van gezinnen.  Van 
lieverlee voelde hij zich steeds meer aangetrokken, als broeder, zich dienstbaar op te stellen in het 
direct pastoraat en mee te draaien in het pastorale plan van het bisdom. Hij bereidde zich daarop 
voor door deel te nemen aan een cursus van pastorale theologie, die in Manaus plaats vond in de 
vakantiemaanden ,  gedurende 3 jaar. En zo kwam hij terecht in het reizende pastorale team van het 
bisdom.  Zo werd hij ook de man, die van dorpje naar dorpje langs de Solimões , zijrivieren en meren  
trok om samen met de mensen te bouwen aan  kerkelijke basisgemeenschappen, met speciale 
aandacht voor het familie- land-  en milieupastoraat (behoud van woud en water). Een man met visie, 
die   de “caboclo” langs  de rivier – landbouwer , visser , rubbertapper , -   bewust maakte van hun 
recht op land, met alles wat ‘t voortbrengt en op water  met alles wat er in zit   en daarom ook om 
daar  goed voor te zorgen en zich te verdedigen tegen indringers of profiteurs.  
Falco, de bouwer, de onderwijzer, maar vooral de man , die geïnspireerd door Gods Woord, streed 
voor een menswaardig bestaan en opkwam voor de “hele” mens.  Een bekend gezegde van hem, dat 

ook op zijn gedachtenisprentje staat, is  : “Plant 
voor de ander en voor je zelf. Plant om in de 
toekomst te kunnen leven! “      
Vanaf 1964 tot 1988, bijna 25 jaar lang, heeft 
Falco zijn  toewijding aan de Congregatie en aan 
het rijk Gods zo ingevuld. Nu, in 2013, zijn we 25 
jaar verder, zonder Falco , maar wel met 
mensen,  bij wie hij in dankbare herinnering 
voortleeft. Niet gelukkig alleen maar hij , maar 
vooral zijn inspiratie, zijn geloof, zijn overtuiging, 
zijn visie en  zijn  passie voor een menswaardig 
leven. Dat blijkt wel uit alles wat er gezegd werd 
bij die hele dag van viering, en uit alles dat 

beschreven staat in “Getuigenis, herinnering en dankbaarheid” , uitgegeven bij gelegenheid van de 
25ste verjaardag van zijn heengaan naar het volle leven.   
De dag werd afgesloten met een wandeling naar het kerkhof in Tefé, waar we, rondom zijn graf, 
geluisterd hebben  naar de woorden van het boek Wijsheid: “de rechtvaardigen zijn in Gods’ hand “, 
gebeden hebben  om zorg en liefde voor het milieu, voor de Spiritijnen, die vanaf het eerste uur in  
deze streek  bijgedragen hebben aan Evangelisatie en Ontwikkeling , en gevraagd om bemoediging 
voor de geloofsgemeenschappen in de strijd voor behoud van water en woud en respect voor het 
milieu, samen Gods zegen hebben uitgesproken over zijn graf en tenslotte het lied hebben  gezongen, 
waarvan tekst en melodie geschreven werd door een catechist, kort na zijn  overlijden  met het 
refrein : “Laat je horen, Falco, daar vanuit de eeuwigheid, jouw voorbeeld is onze moed, jouw stem is 
onze vrijheid , jouw beeld zal altijd in onze herinnering blijven”.  Misschien kunnen we dit lied binnen 
afzienbare tijd horen, want Paul en Nelleke van “Het slot der Spiritijnen” hebben het opgenomen in 
het dorpje aan de oever van het meer van Tefé, waar  tekst en melodie geschreven werd, 25 jaar 
geleden,   en nu  speciaal voor hen en voor de film door de bewoners  gezongen werd.  
 
                                                                                                                               Toon  Jansen                                                                                                                 
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Nederlandse Spiritijnen wereldwijd 
 
In de achter ons liggende periode van 110 jaar heeft de Nederlandse provincie van de congregatie 
van de H. Geest ongeveer 1100 paters en broeders opgeleid. In Baarle Nassau alleen al 330 
Nederlandse broeders en 35 broeders van andere provincies. Daar de congregatie een 
missiecongregatie is, is het merendeel van deze mensen uitgezwermd naar andere landen en 
werelddelen, met name naar Afrika en Zuid-Amerika. In Angola, Kameroen, de twee Kongo’s, Gabon, 
Senegal, Guinee Conakry, Centraal Afrikaanse Republiek, Tanzania, Kenia en Ethiopië; in Centraal 
Brazilië en in het stroomgebied van de Amazonerivier (Tefe), ook wel ‘de groene hel,’ genoemd;  en 
verder in het Caraïbisch gebied (Guadeloupe, Sint Maarten, Haïti, Trinidad en Tobago, Bonaire en 
Curaçao), Canada en de Verenigde Staten hebben vele Nederlandse Spiritijnen hun beste krachten 
gegeven. 
In Europa waren enkele Nederlandse spiritijnen werkzaam o.a. in België, Duitsland, Frankrijk, Italië, 
Portugal en Zwitserland, veelal in Spiritijnse gemeenschappen. 
In Afrika zijn momenteel nog 4 Nederlandse spiritijnen over van de vele honderden van vroeger. In 
Brazilië 6 en 1 in Trinidad. Er zijn nu nog zo’n 70 Nederlandse leden. 
De wereldwijde Congregatie telt rond de 3000 leden, waarvan bijna de helft Afrikaan. 
Ze is nog in 56 landen werkzaam: in Afrika, Azië, Oceanië, Europa en de Amerika’s. 

Introductie – Lezingen over Afrika 
 
Afrika -  Cultuur  -   Religie 
 
Heb je er altijd al van gedroomd om naar Afrika te gaan?  Wil je een andere cultuur van 
nabij leren kennen en mensen die onder heel andere omstandigheden leven dan jij? 
Neem eens deel aan onze workshops over Afrika.  
 
Het Missionair Team Eindhoven gaat vanaf januari 2014 workshops geven over Afrika. 
 
21 januari Cultuur en Wereldbeeld 
18 februari De plek van de religie. Voorouders en rituelen in het leven van een Afrikaan 
18 maart De plek van muziek en dans in de Afrikaanse cultuur 
22 april Tijd en gebruik van tijd in Afrika 
20 mei  Initiatie 
 
Locatie: Missionair Team, Willem de Bruynstraat 18, 5622 KJ Eindhoven 
Kosten: € 20,-- per workshop 
Maximaal aantal deelnemers:   20 personen 
 
Opgave voor 8 december 2013 
Voor meer informatie: tel. 040-2466121 – chimaanyaeze@missie-geest.nl 
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De spiritijnse missie in Nederland 
Wij geven gehoor aan onze roeping in een religieus, missionair instituut, de congregatie van de heilige 
Geest onder bescherming van het Onbevlekt Hart van Maria. De charisma’s van onze stichters, Claude 
Poullart des Places en Frans Libermann, en de trouw aan onze traditie sporen ons aan om, op 
creatieve wijze, antwoord te geven op de behoefte aan evangelisatie in onze tijd’’ (Spiritijnse 
Leefregel 2) 
Gezien de leeftijd is de missionaire opdracht van de Nederlandse Provincie bescheidener geworden, 
maar niet minder belangrijk. Een klein aantal medebroeders werken in Brazilië en in landen van 
Afrika. De meeste medebroeders beleven in Nederland hun missionaire opdracht, ieder naar eigen 
kunnen en mogelijkheid. Van hen is een zevental actief in het parochiepastoraat. Anderen hebben, na 
het beëindigen van hun pastoraal engagement, verzorging nodig of zijn rustend. Ze leven eenvoudig, 
besteden aandacht aan elkaar en nemen tijd voor bezinning en gebed. Velen van hen onderhouden 
nog contacten met de mensen in het land waar ze gewerkt hebben. Het ouder worden leert ons soms 
hardhandig dat we telkens weer los moeten laten, maar ondanks dat willen we als missionaire 
congregatie een uitstraling naar buiten toe uitdragen en een eigen taak hebben in de Nederlandse 
kerk en samenleving.                                                                                         
                                                                                                       
We proberen de woorden van Frans Libermann ter harte te nemen: 
‘Geef je over aan onze goede Meester door beschikbaarheid in het werk of soms, als Hij het toelaat, 
op non-actief. Hierin bestaat het voordeel van de missionaris: in gezondheid zich opofferen aan God 
door het werk en in ziekte Hem een nog groter offer brengen door niet meer actief deel te kunnen 
nemen’. (ND p.379) 
Een zestal medebroeders wonen in de communiteiten te Eindhoven en Rotterdam. In de lokale 
kerken ziet de Spiritijnse leefregel als onze belangrijkste activiteiten: 
-    het stimuleren van christengemeenschappen en de vorming van geëngageerde en     
verantwoordelijke leken(…)    
-    de sociale en educatieve werken in de lijn van onze spiritijnse roeping; het     kweken van 
aanvoelingsvermogen voor universele zending, rechtvaardigheid en broederschap onder de volkeren 
(SLR 18) 
-    het apostolaat onder de jongeren. ( SLR.18.1) 
 

 
Wie is Nelly Hermans ? 

 
Nelly, sinds ruim een jaar zien we je regelmatig in onze 
communiteit aan de koffietafel in de soos. Toch komt het 
nog wel eens voor dat iemand vraagt en wie is dat ? 
 
Hoe ben je met ons in contact gekomen ? 
Nelly: Via Theo Naus ben ik met jullie in contact gekomen. 
Hij heeft mij benaderd omdat ik al ruim 30 jaar werkte bij 
de paters SVD in Deurne. Hij vroeg me of ik bij jullie op het 
secretariaat wilde komen werken en daar heb ik zonder aarzelen ”ja” op gezegd. 
 
Wat voor werk heb je gedaan voordat je bij  ons kwam ? 
Nelly:  Voordat ik bij de paters SVD werkte heb ik een eigen fotozaak gehad en er 7 jaar in gewerkt. 
Nu werk ik nog steeds bij de paters SVD . 
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Wat houdt je taak als secretaresse precies in ? Heb je nog vragen of wensen naar ons toe in verband 
met je taak op het secretariaat ? 
Nelly: Ik bied ondersteuning aan voor het werk op het secretariaat aan Trudie Smits en Kees Bruin. 
Daarnaast heb ik enkele zelfstandige taken zoals de lay-out van Spinet en het bijwerken van de 
website. Ik zou er graag enkele dingen bij doen. Het contact met de mensen van de communiteit is 
niet erg groot. Ik zou graag voor hen ook meer willen doen, b.v. ondersteuning bieden voor kleine 
vragen over de computer, het opzoeken van een document enz. 
 
We hebben je intussen ook bij bijzondere gelegenheden en vieringen gezien. Daarbij maakte je veel 
foto’s. Wat heb je met fotografie ? 
Nelly:  Fotograferen was mijn eerste beroep. Ook mijn vader was fotograaf dus heb ik het met de 
paplepel  ingegoten gekregen. En nu is het mijn hobby. 
 
Kun je ook iets vertellen over je privé situatie ? 
Nelly: Ik ben 36 jaar getrouwd, heb 2 dochters die ook allebei getrouwd zijn en we hebben 2 
kleinkinderen. 
 
Wat valt je vooral op bij ons Spiritijnen nu je ons al wat beter hebt leren kennen ? 
Nelly:  Mij valt vooral de rust op die hier heerst. Ook bij het vergaderen en bij het werk valt dat op. In 
het zakelijke leven is het altijd hectisch. Hier wordt er doorgewerkt als een goed geoliede machine. 
De menselijke maat valt vooral op bij jullie. 
 
Nelly, bedankt voor dit interview en de tijd die je voor ons wilt besteden op het secretariaat. 
         
           Kees  Bruin 

 
 

De AMA-Dag 2013 in Tilburg 
 
Op 25 september werden we bij de zusters van de Sint Olaflaan hartelijk ontvangen voor de Ama-dag. 
Het thema was deze keer: Ver weg en tóch dichtbij. De voorzitter van de AMA- commissie, Fons 
Eppink, m.h.m, omschreef de taak van de commissie als volgt: het missionaire erfgoed behoeden en 
bewaken, evenals de inzet voor het Koninkrijk van God. Daartoe verwoordde hij het DNA van AMA 
opnieuw: een missionaire spiritualiteit via dialoog en een langdurige investering voor de 
saamhorigheid van mensen. Helaas zijn er steeds minder mensen (vooral jongeren) vertrouwd met 
het missie-idee. 
Nieuw is nu dat AMA los is komen staan van de KNR en samen werkt met Mensen met een Missie. 
Toch is AMA wel het kind van al onze orden en religieuze instituten. 
 
De kersverse directeur van Mensen met een Missie, Jeroen Goosen, hield vervolgens zijn 
“maidenspeech”. Daarin stelde hij ons de vraag  of wij nog elkanders hoeders waren. Hij kent de 
vluchtelingenproblematiek en het werken met jongeren vanuit zijn vorig werk. Daar leerde hij al het 
missionair gericht zijn. Het gaat daarbij altijd om bewogenheid en menselijke waardigheid. Toch 
moeten we daarin waakzaam blijven en kritisch naar onszelf blijven kijken. Als directeur van de 
zuivelindustrie heeft hij geleerd om mensen mee te nemen naar de nieuwe tijd. Er wordt 
tegenwoordig heel veel gepolariseerd waardoor we in een lastige tijd  zitten. 
Het programma van Mensen  met een Missie wil mensen de taal van de tijd leren spreken,   om hen 
fier en met een rijke missietraditie de wereld in te laten trekken. We moeten daartoe meer doen met 
de media en zo de continuïteit bevorderen. Er zullen daarvoor nieuwe fondsen en netwerken 
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gevonden moeten worden. Dat moet in goede harmonie gaan, en samen met de KNR en anderen 
moeten we elkanders hoeder blijven. 
 
Vervolgens spraken er twee inleiders over hun projecten. 
Victor van Oeijen over voorlichting over mensenrechten via de radio in Bolivia. Hij vertelde in drie 
verhalen hoe dat kon gebeuren. Hij begon zijn werk als pedagoog in Bolivia en kreeg er een 
studieopdracht voor een onderzoek onder de bestaande radiozenders. Hij begon in een klein plaatsje 
met de vraag of ze er ook educatief bezig waren en onderzoek deden . Het antwoord was: Ja. We 
lezen telkens één hoofdstuk voor uit Estes Bolivia (de geschiedenis) en gaan dan in de huizen kijken of 
ze er ook naar luisteren ! Maar je bereikt wel veel meer mensen via de radio. Hij liet via een 
powerpoint stukjes zien over het werk van twee paters die oprichters waren van plaatselijke 
radiostations. Een in Chili en een in Kongo. In Oost-Kasai was het pater H. Kronenberg(Scheutist) met 
een alfabetisering- programma, die b.v. het probleem van de “diamantkoorts” aanpakte. 
De conclusie was dat er veel mogelijk is via de moderne communicatiemiddelen. Voor de volksradio’s 
liggen er middelen om voor te lichten en te vormen op allerlei gebied. AMA ondersteunt hierbij via 
trainingen en vorming of het aanvullen van onderdelen die ontbreken. 
 
Floor Schuiling maakte een reis naar de Papoea’s in Indonesië. Een van hen ontmoette ze in het 
bijzonder, Markus Huluk, die streed voor emancipatie en zelfstandigheid. Haar gids, ex-pater van den 
Broek, liet de strijd voor mensenrechten en vrouwengelijkheid zien bij de Tiki-dames. Die zetten zich 
vooral in om geweld tegen vrouwen te stoppen. Daartoe vormden zij er een heel netwerk met allerlei 
projectjes waarbij ze hulp en training kregen. Zo maakten ze prachtige tasjes (Noken) voor de 
verkoop. 
Die vrouwenstrijd werd prachtig in een verhaal verteld door Pauline Seebregts; hoe Papoea- vrouwen 
samen uit het dal kwamen, ver weg en toch dichtbij. 
 In de namiddag waren er workshops over projecten wereldwijd. Ik nam deel aan een 
workshop over het gevangenispastoraat in Kameroen. Ingeleid door Kees Ton. Hij vroeg ons daarbij 
hoe we uit een schier onmogelijke situatie zijn gekomen en vervolgens omhoog hebben gekeken om 
die situatie om te buigen richting hoop en  vertrouwen. Alleen of samen met anderen. 
De dag wed afgesloten met een evaluatie van alle workshops en van de hele dag. Tenslotte werden 
alle inleiders met bloemen bedankt en werd het slotlied gezongen van een mooie dag . Er waren rond 
de 150 personen aanwezig. De locatie was prachtig en alles was er goed verzorgd. Ik trof er enkele 
bekenden aan en ging weer tevreden terug naar Gennep. 
Kees Bruin. 
  

 
Spiritijnse Herinneringen nr. 36 
 
Vooraf. Tijdens de laatste Spiritijnendag ben ik in Gennep door meerdere medebroeders 
aangesproken, vooral door ex-Spiritijnen. Ze kwamen me allemaal vertellen hoe interessant ze ‘Mijn 
Herinneringen’ vonden en vroegen me uitdrukkelijk ermee door te gaan. Dat doen we dan maar, 
zolang de herinnering me niet in de steek laat. Veel leesplezier! 
 
Ontspanning in een mannengemeenschap 
 
Herinneringen hebben vreemde gewoontes. Ze vliegen her en der door de jaren heen en zetten zich 
dan soms vast in je kop. Als ze zich gepresenteerd hebben laten ze niet meer los tot je er iets mee 
gedaan hebt.  
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Zo zit ik al enige tijd vast aan de manieren waarop wij ons in Gemert vermaakten. Je had er allerlei 
mogelijkheden toe, maar die vroegen allemaal een eigen inbreng van de fraters.  
Zo speelden we toneel in verschillende soorten. We kenden het ‘grote toneel’ voor de huisgenoten 
en het ‘boerentoneel’ voor de ‘buitenlanders’, zoals de boeren die ons aardappelen en koren 
brachten en de man die elke week de was ophaalde en weer terugbracht. Die reed dan op en neer 
naar de Duitse Zusters die aan al die onderbroeken en hemden een heel werk hadden, maar er 
waarschijnlijk ook de nodige inkomsten mee vergaarden. Soms bemerkte je dat er wat scrupuleuze 
zusters tussen zaten, want ik kreeg ‘n keer een onderbroek terug waarvan de gulp was dichtgenaaid: 
het kan ook een vergissing geweest zijn. 
Wat betreft de ontspanning kenden we onder andere de verschillende ‘Revues’ die meestal rond 
Nieuwjaar gespeeld werden en die een maandenlange voorbereiding vroegen.  
We hadden een aantal creatieve huisgenoten, die liedjes schreven op bekende melodieën of sketches 
over allerlei onderwerpen, waarbij de huiselijke omstandigheden en de paters vaak op de korrel 
genomen werden. De moeilijkheid daarbij was, dat de teksten eerst gekeurd moesten worden door 
pater overste en om afkeuring en afwijzing te voorkomen, moesten ze dus heel netjes en zuiver op de 
graad zijn.  
De muziek werd gespeeld door een eigen orkestje gevormd uit fraters die ook lid waren van de 
harmonie en dus een instrument konden bespelen. Maar niet alle instrumenten waren voorradig. Zo 
werd de ontbrekende contrabas vervangen door een theekist aan een touw, die werkelijk nog een 
aanvaardbaar geluid voortbracht. Dat orkestje had zelfs een eigen outfit. Broeder Rufus had 
kostuums gemaakt, uiteraard van zwarte togenstof, maar met rode kragen. En om het geheel nog 
echter te doen lijken werd een van de spelers, de trompettist, zwart geschminkt. Dat was in mijn tijd 
Harrie Kusters. Dat orkestje speelde zo goed, dat het kon gebeuren dat een bestuurslid van een of 
andere vereniging van boeren kwam vragen of die ‘gehuurd’ konden worden. De man geloofde niet 
dat het allemaal fraters waren. 
Pas als de goedkeuring van de teksten er was kon het repeteren beginnen en daarmee begon dan ook 
de uiteindelijke tekst te ontstaan. Iedereen kreeg dan wel ‘n bepaalde inval en die werd verwerkt, tot 
er op het einde van de oorspronkelijke tekst bijna niets over was.                                                                                            
We speelden ook hele zelfgeschreven verhalen, zoals bijvoorbeeld ‘De Aardappelrevue’, waarbij Paul 
van Vegchel, mijn neef, de hoofdrol vertolkt.                                      
We hadden ook een zanggroep, die een bepaalde faam hoog te houden had en waar je niet zomaar 
lid van kon worden: De ‘Ziomba’s’ . Het waren een stuk of acht zangers, die allerlei liedjes zongen en 
daarbij ook nog een soort show ten tonele brachten. 
Elk jaar werd er wel een ‘Hoge Q’ in elkaar gezet: een lang lied, samengesteld uit stukjes van bekende 
liederen, waardoor een komisch effect ontstond. Hierbij heb ik de tekst van een van die ‘Hoge Q-s’ 
toegevoegd, maar ik weet niet of het Spinet daar voldoende ruimte voor beschikbaar heeft. De 
redactie moet dat maar beslissen. –zie Spinet september 2013 
Al met al waren we er in vooral in de Kerstvakantie erg druk mee en het was vaak moeilijk voor al die 
verschillende uitvoeringen spelers te vinden. Vooral voor de oudejaarsrevue was dat een probleem, 
omdat die soms nogal kritisch kon uitvallen. Ik kan me herinneren dat bijvoorbeeld Wim Spanjers 
eens gevraagd werd voor een rol in zo’n revue, maar Wim weigerde mee te doen met als argument: 
“Ikke? Ikke nie! Ik denk aan mijnen kruin!”  Wim waagde het niet dit avontuur aan te gaan omdat hij 
voor de kruinschering stond.. 
Al die toneelstukken en revues moesten gespeeld worden op het éne toneel dat we hadden en ik was 
toen ‘toneelmeester’ en we hadden met een club de handen vol om voor al die verschillende 
uitvoeringen een geschikt decor te presenteren. Meestal werd het dan ook behelpen met gordijnen, 
die van ouderdom bijna uit elkaar vielen. Maar het lukte en we hadden er toch veel plezier aan. 
De uitvoering van de Oudejaarsrevue was het spannendst. We hadden het voordeel dat pater overste 
uiteraard op de middelste stoel van de voorste rij zat en daarom moeilijk negatief kon reageren, 
omdat alle kasteelbewoners daar getuigen van zouden zijn. 
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Het tegendeel gebeurde meestal. Pater overste zat, samen met de anderen, te schuddebuiken van 
het lachen, ook als er iets over zijn optreden werd opgevoerd. 
Herinneringen buitelen over elkaar en ik kan ze niet allemaal opschrijven. Maar één noem ik toch. Er 
waren sommige rollen die per se door één frater gespeeld moesten worden. Een voorbeeld daarvan 
is de rol van politieagent. Die was geheid voor Pietje Poels bestemd. Die kon zo’n rol als geen ander 
spelen. 
Eén moeilijkheid was niet te boven te komen. Er waren geen dames, die de vrouwenrollen konden 
spelen. Geen vrouwen in een mannenklooster! De enige oplossing was dan te kiezen voor een 
toneelstuk met alleen mannenrollen of een van de fraters ´om te bouwen´ tot oud vrouwtje of 
bevallige jonkvrouw: ‘n helse opgave, die eigenlijk nooit het gewenste resultaat opleverde. Maar met 
pruiken en schmink viel toch het een en ander te bereiken. 
Het ´grote toneel´ was bestemd voor de eigen bewoners. Daarvoor werd meestal ´n bekend stuk 
gekozen, zoals ´De Wijze Kater´ 
Toneelspelen was vooral een bezigheid in de kerstvakantie. We mochten dan toch niet naar huis een 
veel fraters vonden daarin een nuttige en aangename ontspanning. Veel anderen vermaakten zich 
met kaartspelen, meestal ´kanasta´ . Er werd dan dagenlang doorgespeeld en pas op ´t laatst werd de 
totaalscore opgemaakt. Die kon dan in de tienduizenden punten lopen. Het ´kaartgeld´ bestond uit 
´pinnekes´ , zo noemden we de lucifers, waar we één doosje per week van kregen. Ze waren dus 
kostbaar en de ´sjekkies´ werden aangestoken met het vuurtje van een andere sigaret. 
Vroor ´t voldoende, dan was er de mogelijkheid om op de gracht te schaatsen. Een obstakel was dan 
de brug bij de donjon. De opening daaronder wilden niet zo gemakkelijk dicht vriezen. Er waren altijd 
wel van die waaghalzen, die als eerste er onder door vlogen. Lukte dat, dan konden de anderen het 
ook wel proberen. 
Beste mensen, zo kan ik nog een tijdje doorgaan. Maar hier stop ik, want ik ben bang dat de redactie 
mij een schrijfverbod gaat geven als ik teveel ruimte opeis. 
Het ga je allemaal goed en ik hoop dat deze herinneringen weer aanleiding zullen geven tot 
onderlinge gesprekken over dat ´vreemde´ leven dat we met elkaar in Gemert deelden.  
        
        Jos van Vegchel 
 

 

Opening kapel / zaal  
Missionair Team Eindhoven 

 
Op zaterdag 7 september 2013, is de kapel/zaal 
van het missionair team Eindhoven officieel 
geopend.  De viering was verzorgd door Martin 
van Moorsel en Chima Anyaeze. Ongeveer 45 
mensen waren aanwezig bij de viering.  
Na de viering heeft Chima een presentatie laten 
zien van onze activiteiten en onze projecten in de 
toekomst.  

Daarna was er een gezellige avond georganiseerd met drankjes en een eenvoudige maaltijd.  Het was 
een succesvolle avond.  
De zaal is nu beschikbaar voor seminars, conferenties en vergaderingen. Vanaf januari vindt er een 
conferentie over Afrika en conflict beheersen plaats . Er wordt  al een cursus van  Gerechtigheid en 
Vrede gehouden. 
Ook sommige geloofsgemeenschappen kunnen gebruik maken van de kapel.  
           John Onoja 
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Verjaardagen oktober  ’13 

1 oktober   Jan Braspenning  12 oktober   Zuster Agatha Wilson 
3 oktober   Iede de Lange  14 oktober   Zuster Helena van Moorsel 
4 oktober   Bert van Tol  18 oktober   Matthias van der Burg 
7 oktober   Jos van Vegchel  19 oktober   Zuster Gertrudis Janssen 
              26 oktober   Piet Rutten 

 
 
 

Dagboek September 2013 

2 september Pater Toon ten Have ligt nog steeds in het ziekenhuis in Tongeren en wordt vandaag 
bezocht door Martin van Moorsel en Gerry Aben. Zodra Toon het ziekenhuis kan 
verlaten, zal hij opgenomen worden in Libermannhof. 

3 september In Rotterdam is door onze medebroeders "de week van het geloof" georganiseerd. 
Iedere avond is er een vesperviering gevolgd door een of andere activiteit. Vanavond 
wordt de film "Het slot van de Spiritijnen" getoond. 

5 september In Eindhoven zijn de medestanders te gast bij het MTE voor hun reguliere 
bezinningsavond. 

7 september In de namiddag zegent Martin van Moorsel tijdens een Eucharistieviering bij het 
MTE een kapel-zaal in. Chima Anyaeze doet de overweging. Er zijn een 40-tal gasten 
bij aanwezig, waaronder spiritijnen, medestanders, vrienden van het MTE en 
mensen van het internationaal pastoraat. Na het officiële gedeelte is er een gezellig 
samenzijn, gevolgd door een eenvoudige maar toch zeer voedzame  maaltijd. 

       Tegen 23 uur komt Koos Gordijn in Gennep aan, terug van vakantie. Hij heeft 
urenlang  in de file gestaan, zodat hij tot zijn grote spijt de bijeenkomst in Eindhoven 
heeft moeten missen. 
     Meerderen van ons doen de onaangename ontdekking dat hun pinpas is 
geblokkeerd. Alles wordt begrijpelijk als de bank ons laat weten dat er een  poging is 
gedaan om de bankrekening te kraken, waarna zij alle transacties heeft stopgezet.  

10 september Vandaag komt pater John Bosco Kamoga kennis maken met de communiteit van 
Gennep. John Bosco is een spiritijn uit Oeganda, die een driejarige cursus volgt aan 
het NIM (Nijmeegs Instituut voor Missionaire Studies). Hij logeert bij de zusters 
Dominicanessen in Nijmegen. 

11 september De bewoners van Libermannhof storten zich, gezeten in een Limburgse huifkar die 
getrokken wordt door een rustige ervaren bles, manmoedig in het drukke verkeer. 
Ze maken een gezellig vakantie-uitstapje naar Heijen, waar ze getrakteerd worden 
op de traditionele Nederlandse kop koffie en een grote punt  Limburgse vlaai. Bij 
terugkeer is iedereen enthousiast over de gezellige tocht. Het schijnt dat meerderen 
nog steeds met gespitste oren zitten te wachten op het geluid van het hoefgetrappel 
van bles voor een volgende rit. 

12 september Vanmiddag komt een groep van  28 vrijwilligers van de parochie Drie-Eenheid uit 
Gemert, ons opzoeken in Gennep. Dit bezoek geldt als opening van het pastorale 
werkjaar. Het programma bestaat uit een viering door pastoor C. van Lamoen in de 
kapel, waarna een gezellig samenzijn in de soos.  Gerard Spierings geeft een 
beschrijving van onze situatie hier in Gennep. Het bezoek wordt beëindigd met een 
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uitgebreide rondleiding in Spiritijnenhof (refter, bibliotheek, tentoonstelling, 
boekbinderij, enkele appartementen, etc.). Rond half zes keert ieder weer heel 
tevreden huiswaarts. In de komende weken zullen nog vier van deze groepen de 
communiteit van Gennep bezoeken. 
 Koos Gordijn en Riet de Best zijn intussen naar Tongeren vertrokken om 
pater Toon ten Have op te halen, die uit het ziekenhuis ontslagen is. Toon neemt zijn 
intrek in de logeerkamer in Libermannhof en wij hopen dat hij zich spoedig in 
Gennep thuis zal gaan voelen. 

14 september Feest van de Kruisverheffing, een speciale feestdag voor onze huisgenoten  
Passionisten: met name de paters Bert Stevens en Laurentius Puts alsmede zuster 
Michaëla Hoenselaar. 
 Vrije activiteit van de medestanders bij Annelies Rooyakkers in Gemert. 
Samen gaan zij wat dieper in op de opgedane indrukken tijdens hun reis naar 
Nigeria. Het wordt een vruchtbare en verrijkende uitwisseling, zodat zij terugkijken 
op een boeiende middag. 

16 september Martin van Moorsel vertrekt naar Rome om op het generalaat deel te nemen aan de 
bijeenkomst van nieuwbenoemde provinciaals met het algemeen bestuur. Hij hoopt 
er wat meer duidelijkheid te krijgen over de manier waarop hij zijn Nederlandse 
collega's zou moeten besturen. Wij zijn dan ook benieuwd naar wat de toekomst ons 
zal brengen ! 
 Vanuit Gemert hebben wij weer een groep vrijwilligers van de parochie Drie-
Eenheid op bezoek in het kader van de opening van het pastorale jaar.   
Kees Bruin scheept zich in de buurt van Hoek van Holland in op een of andere schuit 
en waagt zich aan de oversteek naar Engeland. Met schrik in het hart vragen wij ons 
allen af of wij hem nog ooit levend terug zullen zien. Gelukkig heeft Peter van der 
Drift juist vóór zijn vertrek nog een goedgelijkende foto van hem geknipt, zodat wij, 
mocht hij binnen het jaar nog niet terug zijn, altijd nog een passend aandenken aan 
hem zullen hebben. 

17 september Koos Gordijn vertrekt naar Vught om deel te nemen aan een bijeenkomst 
georganiseerd door de KNR voor besturen van congregaties, die leken in dienst 
hebben, die met hen samenwerken op bestuurlijk vlak. 

18 september Vandaag gaat Koos Gordijn naar Rotterdam voor overleg met onze mensen aldaar. 
September is voor hen een drukke maand, temeer omdat er gedurende deze 
periode evaluatiegesprekken gepland staan betreffende het functioneren van de 
recent opgerichte federatie van parochies. 
 In het kader van de vakantieactiviteiten trekken de bewoners van 
Libermannhof er vandaag nog eens op uit. Zij brengen een bezoek aan lunchcafé 
Xieje, gelegen in het centrum van Gennep, waar ook een cadeauwinkel en atelier 
voor mensen met een arbeidsbeperking aan verbonden zijn. Vol lof over de culinaire 
specialiteit van dit restaurant, eigen gebakken appeltaart, zijn allen vóór vijf uur 
weer terug in Libermannhof. 
 Tot onze grote opluchting zien wij Kees Bruin, met de pas van een  
doorgewinterde zeeman, weer de poort binnen komen lopen. Meerderen onder ons 
worstelen nog met de vraag of hij echt wel tot de Engelse kust geweest is ! 

19 september Johan Berndsen en Gerry Aben gaan op zoek naar de zon en reizen af naar het 
zuiden. De eerste halte zal de spiritijnse communiteit van Bouveret zijn, aan de 
oever van het meer van Genève in Zwitserland. Daarna zullen zij nog verder afzakken 
tot La Croix Valmer (Frankrijk) aan de Middellandse Zee, waar ook een huis van de 
congregatie staat. Zij worden op 30 september gebruind en vol nieuwe energie in 
Gennep terugverwacht. 
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23 september Het provinciaal bestuur overlegt met de medebroeders/chauffeurs over een systeem 
om tot een meer gemeenschappelijk gebruik van onze auto's te komen, wat 
uiteindelijk moet leiden tot een vermindering van het aantal wagens. Het resultaat 
van dit overleg is hoopgevend. 

25 september In Libermannhof sluiten wij de vakantiemaand af met een middag vol gezellige 
muziek en onder het genot van een aperitiefje, dat eindigt met een heerlijke 
barbecue. Hulde aan de organisatoren en vrijwilig(st)ers ! 

27 september  Laat in de avond keert Martin van Moorsel vermoeid maar tevreden terug uit 
Rome, waar hij gedurende bijna twee weken in vergadering bijeen is geweest met 
het algemeen bestuur en enige van zijn collega-provinciaal oversten.    

30 september De stichting ERATO biedt de bewoners van Libermannhof en Spiritijnenhof een leuke 
muziekmiddag aan, georganiseerd door Astrid van Amelsvoort. Haar kernactiviteit is 
"Klankwereld" en met gebruikmaking van zeer diverse akoestische instrumenten 
"vertelt" zij een verhaal. De trillingen van de instrumenten resoneren in ons lichaam 
en hierdoor ontstaat een heerlijke rust en ontspanning. 

  
  

 

 Adreswijzigingen 
 
34.  A.ten Have    75.  Th. Rutjes 
       Spoorstraat  157    Spoorstraat 157 
       6591 GT  GENNEP     6591 GT GENNEP 
       Nederland     Nederland 
      T. 0485-55 14 56    T. 0485-55 15 84 

 
 
 
 
 

Overledenen 
 
31 augustus 
Te Bakel overleed op de leeftijd van 77 jaar mevrouw Riet van Iersel-Tijssen, zus 
van †pater Ad Tijssen. 
 

22 september  
Te Roermond overleed op de leeftijd van 90 jaar mevrouw Annie Sijtsma Peeters, zus van † pater Piet 
Peeters. 
 
22 september  
Te Veldhoven overleed op de leeftijd van 94 jaar mevrouw Anna Maas-van Himbergen, zus van † 
broeder Wim van Himbergen.  
 
  
  
  


