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Van de Redactie
Siep van Baars schrijft in een reactie:  
‘Zojuist de laatste “Brug” ontvangen en  
voor de zoveelste keer moest ik zeggen:  
die titel ,“De Brug” , is perfect. Hij doet  
me meteen weer even binnenkomen bij  
jullie (ofwel jullie bij mij )om een en ander  
te vernemen over “onze mannen”.  
Als dat geen aansporing is om er iets  
moois van te maken! 
In dit nummer komt het thema 
‘internationalisering’ nadrukkelijk aan de 
orde: in de provincieraad, in een interview 
met de internationale communiteit, en in  
het interview met Hans Kwakman. 
Verder wordt in dit nummer nadrukkelijk 
aandacht besteed aan Pasen: Ben schrijft 
daar in Goed voor je Hart over: ‘de hemel 
breekt door in ons. Op pagina 5 staat een 
prachtige paas-ikoon van zuster Greta 
Hoogeland. Daarnaast staan de vaste 
rubrieken in dit nummer. Rest mij u namens 
de redactie een Zalig Pasen toe te wensen
 
Gerard Noordermeer

De Internationale Communiteit van MSC 
in Tilburg, bestaande uit Tarsis Siswanto, 
Dandan Naong, Theo te Wierik en Harrie 
de Bruijn, begint steeds vastere vormen 
aan te nemen. Per 15 januari jl. zijn 
Dandan en Tarsis verhuisd van Rotterdam 
naar Tilburg. Voorlopig wonen ze nog 
bij de medebroeders in Notre Dame, 
maar in maart hopen zij met Theo en 
Harrie in te trekken in hun definitieve 
standplaats aan de Lage Witsiebaan. Ook 
een nieuw lid van de communiteit staat 
in de startblokken in Indonesië en wil 
niets liever dan aanschuiven. Hij heeft zijn 
inburgeringsexamen gedaan en als het 
allemaal lukt, hoopt men hem over een 
maand of drie te kunnen verwelkomen als 
vijfde lid van de communiteit.

VERHUIZING
Kunnen de Rotterdammers al zeggen of 
het bevalt in Tilburg? Het is minder druk, 
zegt Tarsis. Hij heeft sinds kort een fiets. 
Dat gaat sneller dan lopen. Hij heeft de 
omgeving verkend en is al een paar maal 

verdwaald. Kortom ze voelen zich hier al 
thuis. Werk genoeg in Tilburg. Ze hebben 
al kennisgemaakt met “Pater Poels” en de 
parochie Petrus Donders, onder meer met 
het parochiebestuur en het pastoraal team. 

AAN DE SLAG
Bij “Pater Poels” zijn ze al aan de slag 
gegaan. Op dinsdag en donderdag gaan 
ze daar “brood” uitdelen. Dat brood moet 
ruim worden opgevat, want er gaan meer 
levensmiddelen van hand tot hand. Van 
half twee tot half zes gaan ze daar de 
spullen klaarzetten, uitdelen en daarna de 
zaak opruimen. Ze hebben het al een paar 
maal gedaan en tot nu toe bevalt het. Ze 
krijgen goed contact met de vrijwilligers 
en zullen steeds meer contact maken met 
de ‘klanten’. Dat is natuurlijk een heel 
belangrijk aspect. Een voordeel is dat de 
mensen meestal ook niet goed Nederlands 
kunnen spreken. Ze gaan ook, samen met 
zr. Yuliana de ‘keukentafelgesprekken’ 
overnemen van Gerrit Poels. Ook werken 
ze mee met de maaltijden voor 10 tot 12 
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dak- en thuislozen. Dat is dan ook een 
goede aanzet voor kennismaking. Ze zullen 
steeds meer contact proberen te zoeken 
met deze mensen. Theo wijst op een man 
die al dagen in het Wilhelminapark huist 
en zich helemaal heeft verpakt in plastic. 
Niemand heeft contact met hem. Het is 
waarschijnlijk een vluchteling. Ook voor 
deze mensen willen Dandan en Tarsis zich 
inzetten. Tarsis geeft een persoonlijke visie 
op Gerrit Poels. “Ik ben priester”, zegt hij. 
“Ik preek de liefde, maar dat is theoretisch. 
Deze man brengt die liefde in praktijk. 
Hij is een goed voorbeeld, ook voor ons.”
 
PAROCHIE
Maar ook de parochie Petrus 
Donders biedt veel mogelijkheden 
tot oriëntatie. Het team bestaat uit 
vijf personen en voorlopig gaan ze 
‘stage’ lopen en zich inwerken. Er zijn 

al een aantal ontmoetingen geweest 
en de kennismaking wordt steeds 
verder verstevigd door middel van 
samenwerking en begeleiding. Het is een 
parochie in opbouw en juist daardoor zo 
interessant om mee samen te werken. 
Zo wordt al regelmatig meegedaan bij 
Eucharistievieringen. Maar, benadrukt 
Theo te Wierik, het is niet de bedoeling 
dat Dandan en Tarsis als pastor of 
kapelaan gaan werken. “We gaan 
werken als missionarissen, onder andere 
met kleine groepen rond diaconie of 
catechese. Met elkaar proberen we de 
nieuwe ‘missie van het hart’ gestalte te 
geven samen met andere mensen in de 
stad. We willen iedereen betrekken, niet 
alleen de parochie. Natuurlijk is het de 
vraag of we zullen slagen in onze opzet. 
Maar niets doen is ook geen optie. ‘ 
De Geest Gods’ zal moeten waaien.” 

Hans Kwakman, die de begeleiding op 
zich zal nemen samen met Ben Verberne, 
benadrukt dat ze een communiteit willen 
vormen waarbij een ieder ruimte krijgt.
Allen bevestigen de stelling dat de 
communiteit een warm thuis moet zijn. 
“Als we in de communiteit geen hart 
hebben voor elkaar dan kunnen we het 
ook niet uitdragen.”

DE TOEKOMST
Theo droomt ervan dat de communiteit 
iedere dag een beetje vooruitgang 
zal boeken en over zoveel power zal 
beschikken dat er over enige tijd opnieuw 
een communiteit kan worden gesticht die 
het werk mee zal helpen uitbreiden.

Hilda van der Plaats

GOED VOOR JE HART

Wat heeft een nijlpaard met Pasen te 
maken? Dat laat het Bijbelboek Job zien. 
Het is genoemd naar de rijke man die door 
rampspoed wordt geteisterd. Zittend op 
zijn mesthoop is hij een sjeik in de shit. 
Hij bestookt God met de vraag ‘Waarom 
ik?’. Dit heeft hij niet verdiend! Klagend 
voelt hij zich een muurbloempje op de 
dansvloer van de wereld. Zo tast hij in 
het donker tot er ‘uit het noorden een 
goudglans verschijnt’: een rommelend 
onweer, waarin God antwoordt met de 
tegenvraag ‘Waar was jij eigenlijk toen ik 
het nijlpaard schiep?’ 

is al moeilijk genoeg. Vaak maken we 
het nog erger doordat we ons in onszelf 
opsluiten, zodat alles zwaar en donker 
voelt. Heb ik onlangs dierbare familie 
verloren? Ik rouw en voel me gespannen. 
Ik reageer geïrriteerd als iemand denkt dat 
hij mij begrijpt. Niemand weet hoe ik me 
voel nu er zo’n nijlpaard door mijn leven 
banjert.
 
DE DIKKE DANSMEESTER
Voortdurend komen we terecht in 
situaties die we niet hebben gewild of 
veroorzaakt. Je krijgt een boete omdat 
je ondoordacht door rood licht reed; je 
belandt in de stoel bij de tandarts voor 
een aantal sessies waaraan geen einde 
lijkt te komen; je wordt mantelzorger of 
een lief mens gaat dood. Het leven is 
als een nijlpaard dat zich van buitenaf 
opdringt en je uit je centrum stoot. Het 
begon al bij je geboorte: ineens was je 
er. Wat daarop volgt, je hele leven, is niet 
zozeer een project van het ik, maar een 
reageren op de werkelijkheid die ons ten 
dans vraagt, met het nijlpaard als de dikke 
dansmeester. In een dans ga je op. Dansen 
is een vorm van zelfvergetelheid, een 
opgeheven worden uit de zwaartekracht 
van het ik, opgenomen worden in de bron 
van compassie, creativiteit en licht, als een 
paasmorgen. Veel mensen kijken terug op 
een leven dat overhoop is gehaald door 
het nijlpaard van Job. Pas achteraf leren 
we inzien dat het leed niet alleen negatief 
was. Het nijlpaard trekt ons los uit de 
zwaartekracht van het ik. Dat geeft innerlijk 
ruimte om lenig met de werkelijkheid om 
te gaan.
 

‘DE WIJDE HEMELEN IN MIJZELF’
Ruim zeventig jaar geleden eindigde de 
Tweede Wereldoorlog. Uit die oorlog is 
Etty Hillesum niet weg te denken. Ze is 
achtentwintig als ze dankzij bemiddeling 
van haar broer Jaap, een baan krijgt bij 
de Joodsche Raad. Dat is de organisatie 
die in opdracht van de Duitsers de 
joodse gemeenschap in Nederland moet 
besturen. Eenmaal ingewerkt, komt ze 
terecht op de afdeling 'Sociale Verzorging 
Doortrekkenden' in Kamp Westerbork. 
In augustus 1942 volgt een gedwongen 
verhuizing naar Westerbork, van waar ze 
met haar ouders en haar broer Mischa 
wordt gedeporteerd naar Auschwitz. 
Aanvankelijk was ze een egocentrische 
jonge vrouw die zwaar aan zichzelf tilde. 
Maar het nijlpaard van massief leed heeft 
haar losgetrokken. Lichtvoetig schrijft 
ze in een van haar brieven: ‘De wijde 
hemelen boven me hebben zich nu ook 
uitgespannen in mijzelf’. 

Dat is Pasen: niet wij gaan naar de hemel, 
maar de hemel breekt door in ons. 
Aarzelend maak ik een danspasje…

Ben Verberne

HET NIJLPAARD EN IK
De lobbes die ‘een rivier leeg slurpt 
zonder zich te haasten; wie kan een ring 
door zijn neus halen?’ wekt een vreemde 
bevrijding bij Job. Er begint hem iets te 
dagen: ‘Wat mij overkomt heeft nauwelijks 
met mijzelf te maken. Zo belangrijk ben ik 
niet. Het leven is een gave van God, een 
nijlpaard waarop ik geen greep heb’. Dit 
inzicht brengt zijn vastgelopen bestaan 
weer in beweging. Leed op je bord krijgen 

ETTY HILLESUM, 25 JAAR
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DE SPIRITUALITEIT VAN HET HART DOORZETTEN

HANS IS WOONACHTIG IN ISSOUDUN, 
DE EERSTE VRAAG IS: WAT DOE JE 
DAAR MOMENTEEL?
In 2015 is Cor Novum gestopt. Cor 
Novum is indertijd opgericht door Kees 
Braun. Het was een team om vorming 
te bieden aan de Chevalier-familie. We 
presenteerden ieder jaar kortere of langere 
programma’s over onze spiritualiteit in 
Issoudun. Of we werden uitgenodigd om 
naar verschillende landen te gaan. Het 
probleem was enerzijds dat het steeds 
duurder werd. Maar ook: het waren telkens 
individuen, die weer terug gingen, en 
wat is dan het voortdurend effect? Toen 
is er voor gekozen om teams samen te 
stellen, die een bepaalde regio zouden 
gaan bestrijken: een team in Manilla 
voor Azië, de Pacific en Australië, en een 
ander team dat Zuid, Centraal en Noord 
Amerika zou gaan bestrijken. In Issoudun 
is ondertussen een nieuw internationaal 
team van vijf man gevormd. Zij hebben 
de zorg voor de basiliek in Issoudun 
en voor de parochie. En die parochie 
bestaat uit het stadje Issoudun en zo’n 
veertig dorpen eromheen. Samen met vier 
Franse Confraters geef ik ondersteuning 
aan dat team. Er komen ook nog steeds 
groepen naar Issoudun voor vorming in 
onze Spiritualiteit en als pelgrims die de 
geboorteplaats van de Chevalier Familie 
bezoeken. 

DIE INTERNATIONALISERING IS  
WEL EEN TREND! IS DAT UIT ARMOE 
GEBOREN, OF MOET IK DAT  
POSITIEVER ZIEN?
Je moet dat vooral positief zien. 
Natuurlijk dwingt de armoede ons om 
verstandige beslissingen te nemen. In 
onze congregatie waren alle provincies 
vrij zelfstandig. Dat was al een beetje 
doorbroken, omdat in verschillende 
gebieden provincies gingen samenwerken 
om nieuwe werkterreinen te stichten. 
Bijvoorbeeld in Centraal Amerika werkten 
mensen uit Brazilië, maar ook uit Indonesië 
en Korea. 

MAAR WAT IS DE MEERWAARDE VAN 
DIE INTERNATIONALISERING?
In de eerste plaats is het belangrijk 
dat meerderen zich verantwoordelijk 
voelen; een project komt dan niet stil te 
liggen als een provincie zich terugtrekt. 
Maar ook is de nadruk meer op de 
gemeenschappelijke spiritualiteit komen 

te liggen. Dat geldt bv. ook voor de 
internationale groep hier in Nederland: zij 
hebben als kerntaak om de spiritualiteit 
van het hart in praktijk te brengen. De 
nadruk wordt gelegd op aanwezigheid, 
ook op sociaal gebied. De leden van de 
Internationale Communiteit oriënteren 
zich in de parochie Peerke Donders, maar 
nemen niet de verantwoordelijkheid voor 
een parochie over. Ze zijn ook aanwezig 
bij het werk van Poels en het MST. De 
Nederlandse MSC-ers sterven uit, maar 
we hopen toch dat de spiritualiteit van het 
Hart doorgezet wordt. Tot nu toe komen 
leden van de Internationale Communiteit 
uit de voormalige Nederlandse 
missiegebieden, zij voelen zich betrokken 
bij Nederland. Maar de uitnodiging is naar 
meerdere provincies uitgegaan.

WAT ZIJN DE ZORGPUNTEN VAN ZO’N 
INTERNATIONALE GEMEENSCHAP?
Het is de grote uitdaging te werken in 
een heel andere maatschappelijke cultuur, 
maar ook in een totaal andere religieuze 
cultuur. Zo sprak ik laatst met de man 
uit Centraal Amerika, die nu in Issoudun 
werkt. Hij heeft al op verschillende 
plaatsen in de wereld gewerkt, en ik vroeg 
hem wat zijn moeilijkste missie was. En 
hij zei: hier, in Issoudun. Mensen die uit 
Azië, Zuid-en Centraal Amerika en Afrika 
naar West Europa komen zijn gewend dat 
in hun land nog grote groepen mensen 
in beweging komen voor de kerk. Hier 
komen ze in een klein dorpje, waar eens 
in de maand een mis wordt gelezen, en 

dan zijn er misschien acht of tien mensen 
aanwezig. Daar waar je veel mensen 
kunt bedienen, zijn er ook veel mensen, 
die als vrijwilliger met je meewerken. 
Die ontbreken vaak bij zo’n kleine 
gemeenschap. En dan het is voor mensen, 
die opgegroeid zijn in een religieus 
gekleurde cultuur niet gemakkelijk om te 
werken in een geseculariseerde wereld. 
Ik heb jarenlang in Indonesië gewerkt, en 
daar kom je in een religieus gekleurde 
samenleving. De mensen die nu naar hier 
komen krijgen dikwijls de vraag te horen: 
wat kom jij hier doen? 

WANNEER IS ZO’N PROJECT ALS DIT 
NU IN TILBURG GESLAAGD?
Je kunt het zien aan de mensen die hier 
komen: als die zich thuis en geaccepteerd 
voelen. Zolang ze nog als vreemdelingen 
gezien worden of zichzelf als noodhulp 
voelen, dan ben je er niet. Als de mensen 
met wie en voor wie ze werken iets 
kunnen proeven van de spiritualiteit van 
het hart, dan is het project geslaagd. 
(Voor zover je in dit verband van 
“geslaagd” kunt spreken). De MSC is er 
wat laat mee begonnen, maar andere 
congregaties hebben eerder internationale 
communiteiten opgericht. En 
vanzelfsprekend kunnen wij van hen leren. 
En het is ook de bedoeling dat leden 
van onze nieuwe communiteit contacten 
onderhouden met andere internationale 
communiteiten. 

Gerard Noordermeer
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In deze rubriek van de Brug vragen wij oud -MSC’ers en oud-FDNSC'ers 
te vertellen hoe het hun vergaan is, sinds ze zijn weggegaan bij MSC/FDNSC.
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En daarna?

Ruud van Gerwen
(geboren 7 mei 1949 geboren in Tilburg)

HOELANG HEB JE BIJ DE MSC GEZETEN EN IN 
WELKE PERIODE?
Ik heb drie jaar bij het MSC op de Bredaseweg 
gewoond in de periode 1961 tot 1964. Daarna heb 
ik nog een jaar in Driehuis-Velsen op het gymnasium 
Paulinum gestudeerd. In dat jaar kwam ik er achter dat 
ik deze weg niet langer wilde volgen en besloot af te 
zien van de opleiding tot priester. Gelukkig leverde dat 
besluit geen enkel probleem op bij mijn ouders: ik kon 
gewoon weer terugkomen in het gezin in Tilburg.

MET WIE ZAT JE TOEN?
Namen uit die tijd zijn me helaas nauwelijks 
bijgebleven. Wel ken ik nog Frans den Hollander die 
ook in die tijd bij mij studeerde en die nu bij mij in de 
buurt woont. En ik kan me de namen Jan Lemans, Hans 
van Zundert, Ad van de Vrande en Rein Geurts nog 
herinneren. Gezichten uit die tijd heb ik nog wel in mijn 
hoofd, maar de bijbehorende namen zijn me helaas 
ontschoten. Ik heb nog wel les gehad van de bekende 
Pater Poels. Andere docenten waren o.a. Meeuwese, 
Ligtvoet en Oostelbos.

WAT BEN JE DAARNA GAAN DOEN?
Nadat ik besloten had om het seminarie te verlaten heb 
ik op het Odulphuslyceum in Tilburg mijn gymnasium 
afgemaakt. Daarna ben ik een jaar in militaire dienst 
geweest en ben toen bij Philips in Eindhoven in dienst 
gegaan. Daar ben ik opgeleid en ben gestart met de 
functie van computer-operator, wat toen een echt nieuw 
vak was. We bestuurden daar een aantal computers 
die werkelijk enorme zalen vulden. De computers van 
toen passen overigens nu gemakkelijk in je telefoon. 
Daarna ben ik gaan programmeren bij Interpolis en 
ben vervolgens naar Volmac, een softwarehouse, 
overgestapt en heb daar 11 jaar in verschillende 
functies en bij verschillende bedrijven gewerkt. Als 
projectmanager automatisering heb ik vervolgens 18 
jaar bij Van Lanschot Bankiers in Den Bosch gewerkt. 
Nu ben ik alweer 7 jaar gepensioneerd. Wel werk ik nog 
regelmatig: bij de Universiteit van Tilburg en Fontys 
functioneer ik als surveillant bij tentamens en examens. 
Ook geef ik als vrijwilliger bij het MST al jarenlang 
Nederlandse les aan klassen met buitenlanders. Mijn 
vrouw zegt altijd dat ik wat dat betreft mijn roeping 
ben misgelopen: ik had in het onderwijs moeten gaan 

werken. Wat betreft mijn privé leven: ik ben al 45 jaar 
getrouwd met mijn Anneke. We hebben een dochter 
en een zoon die al heel lang de deur uit zijn. Zij zijn ook 
getrouwd en hebben ons verblijd met drie schatten 
van kleinkinderen waar we regelmatig op passen. 
Ik zing wekelijks in een koor en ben daar ook als 
bestuurslid actief. Ook zing nog geregeld met een klein 
Gregoriaans koor in de Petrus Donders kerk in Tilburg.  
Kortom: stilzitten is niets voor mij, ik ben het liefst  
altijd bezig.

WAT HEB JE ‘MEEGENOMEN’ VAN DE PERIODE 
BIJ DE MSC/FDNSC
Uit de periode op het seminarie heb ik niets dan 
goede herinneringen. De begeleiding van de paters 
en broeders was super. Je leerde er studeren maar 
ook de invulling van onze vrije tijd was altijd goed 
geregeld. Ik denk dat ik daar geleerd heb om me te 
concentreren op de dingen die werkelijk belangrijk 
zijn. Mijn geloof in en trouw aan het instituut katholieke 
kerk is niet meer wat het geweest is, maar religie 
speelt bij mij toch nog steeds een belangrijke rol. Dat 
is iets wat er bij het MSC bij me ingegoten is. De hele 
opvoeding bij het seminarie was top. Je leerde er 
respect voor elkaar te hebben en verbinding met elkaar 
te maken. De opleiding gymnasium heeft mij ook altijd 
geholpen in mijn werk. Het gemak van je klassieke 
opleiding is enorm groot, zeker nu ik ook als docent 
Nederlands voor de klas sta. Kortom: ik heb een fijne 
jeugd gehad op het seminarie en heb er veel positieve 
eigenschappen aan overgehouden.

IK STA OP DE  

STAANDE RIJ EN  

BEN DE 5E JONGEN  

VAN LINKS. 

DONKER JASJE, 

DICHTGEKNOOPT,

MET BRIL.
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AARDEN IN EEN ANDER LAND

Het begrip integreren overheerst vandaag 
de dag het publieke debat. Over de vraag 
wat integratie is en hoe het moet, lopen 
de meningen sterk uiteen. Missionarissen 
hebben de problematiek van integratie 
aan den lijve ervaren, en wel twee keer: 
toen ze uit Nederland vertrokken en 
aankwamen in een vreemd land en een 
vreemde cultuur. Maar ook toen zij, na 
een langdurig verblijf in het buitenland, 
weer terugkwamen in Nederland. In het 
kader van de dag van de vluchteling 
heeft men Ben Verberne gevraagd een 
inleiding te houden rond dit thema. Ben 
heeft een flink stuk van zijn leven gewerkt 
op de Filippijnen. Hieronder vindt u een 
compilatie van dit verhaal. In het verhaal 
over zijn eigen proces van integratie 
onderscheidt hij 4 fases, maar Ben merkt 
daarbij op dat het niet om volgorde 
in een proces gaat. Het gaat meer om 
bewegingen die in een wisselende 
volgorde kunnen voorkomen.

Verwondering over alles wat nieuw 
en ongekend is in die andere cultuur. 
Ben beschrijft zijn verwondering rond 
een bruiloft bij de Hagaonon-stam. 
Het huwelijksceremonieel duurde twee 
dagen en de baylan, hun ‘priester’, 
speelde daarin een belangrijke rol. Bij 
die gelegenheid werd ik uitgenodigd te 
zitten in de kring van oudsten. Na het 
slachten werd ook mij gevraagd uit de 
lever van de wilde varkens vingerwijzingen 
te vinden om de toekomst van deze twee 
jonge mensen te voorspellen. En in de 
avondschemer werd ik uitgenodigd mee 
te gaan met de baylan om alles wat na 
het slachten aan ‘vuil’ was overgebleven 
en niet gebruikt werd, op een klein vlot te 
laden, dat vervolgens onder aanroepen 
van de geesten (de geest van het bos, 

van de bomen bij soorten genoemd, van 
de rivier, van de wind en de wolken) werd 
afgestoten tot het werd meegevoerd in de 
snelstromende Maasam rivier. 

Teleurstelling. Ben vertelt over iemand 
in India, die tegen hem zei: “Jullie, 
Westerlingen zijn mensen die met hun 
ogen de stroom van de rivier volgen, 
totdat je hem in de verte om de bocht 
ziet verdwijnen. Wat je niet ziet zijn 
de onderstromen in mensen en in 
onze cultuur. Die onderstromen zijn 
zo verraderlijk, dat je het ene moment 
denkt onze cultuur te begrijpen en 
een volgend moment geconfronteerd 
wordt met onverklaarbare raadsels”. 
Ben verduidelijkt, dat ‘Filippino’s altijd 
geneigd zijn de relatie goed te houden, 
en daarom is het verschrikkelijk moeilijk ze 
echt in hun hart te kijken; er zijn duizend 
manieren om nee te zeggen, en één ervan 
is ja. Hoe dat werkt merkte ik toen ik 
terug was in Nederland: ik wilde iemand 
aanspreken op gedrag dat ik niet prettig 
vond. Een collega, die bij dat gesprek 
was zei later: het leek of je wilde zeggen 
dat je dat gedrag prettig vond. Je hoort 
mensen met buitenlandse ervaring wel 

een openheid ontwikkeld voor de andere 
‘wereld’ waarin we ons bewogen.
 Kijkend naar de huidige problematiek 
van de integratie in Nederland, moet je 
vaststellen dat je vooral veel geduld moet 
hebben: integratie is een langdurig proces.

Herwaardering van de eigen cultuur. Als 
je de trein van Utrecht naar Leiden neemt, 
kom je voordat je Utrecht uit bent, langs 
een huis, waar met grote letters op de 
muur geschilderd staat: “… hoe verder hij 
ging, des te langer was de weg terug …”
Over die herwaardering van de eigen 
cultuur zegt Ben: In de mate waarin ik 
voldoende ‘vrij’ ben om een ontmoeting 
van eigen inzichten, waarden en 
gedragingen aan te gaan met die van 
een ander land/cultuur, in die mate 
ontstaat er ook ruimte om mijn eigen 
cultuur van herkomst te her-ontdekken 
en herwaarderen, maar nu verrijkt door 
de cultuur die van huis uit niet de mijne 
is. Ik zou het iedereen die voor kortere 
of langere tijd in het buitenland verblijft, 
gunnen een soortgelijke beweging te 
maken. Waarom? Omdat juist door 
de ervaring van een andere cultuur 
we tegelijkertijd op een dieper niveau 
onze wezenlijke verbondenheid met 
anderen herkennen. Dat maakt je ‘meer 
mens’. Daarom hoort de ervaring van 
“vriendschap over grenzen heen” tot de 
meest verrijkende ervaringen van mijn 
leven. Dat maakt het contact met mensen, 
die vanuit hun cultuur weggevlucht zijn 
naar Nederland ook zo boeiend: het geeft 
je nieuwe inzichten, maar het laat je ook 
anders naar onze eigen Nederlandse 
cultuur kijken.

Ben Verberne

zeggen dat ze zich als een vis in het water 
hebben gevoeld, maar ze hebben slechts 
naar het wateroppervlak gekeken en 
hadden geen notie van de onderstromen 
en hoe verraderlijk en frustrerend die 
onderstromen kunnen zijn. 

Realisme. Dat is de fase van het 
ontdekken dat er ondanks teleurstelling 
er TOCH iets authentieks, iets moois en 
hartverwarmends wordt aangereikt in de 
cultuur waarin ik probeer mijn wortels uit 
te slaan. Het is juist die ervaring, denk 
ik, waardoor we – buitenlanders die 
aarden in een ‘vreemde’ cultuur – ons 
gaandeweg voorzichtiger en behoedzamer 
zijn gaan begeven in die ‘nieuwe’ situatie. 
Gaandeweg zijn we ons meer bewust 
geworden van onze eigen achtergrond 
en hebben we met vallen en opstaan 
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OUDE KIEKJES

De foto in het Kerstnummer heeft veel 
reacties opgeleverd. Hub Cuypers meent 
in de derde van rechts Jan Janssen uit 
Sittard te herkennen. “Jan Jansen was 
met mij, Chris van Berlo en Ben Boers het 

Op 14 december 2017 kwam de 
Provincieraad opnieuw bijeen (zie foto’s, 
waarvoor dank aan Rosalie Euren, 
secretaris van de provincie). Deze keer 
was de vergadering gewijd aan “de 
internationale gemeenschap”. Martin van 
Moorsel van de Congregatie van de H. 
Geest deelde de rijke ervaring van hun 
congregatie op dit terrein. Hij sprak over 
aandachtspunten zowel in de periode van 
voorbereiding als tijdens de beginperiode, 
over begeleiding, taalstudie en pastorale 
training.  
 

Soms zegt een foto meer dan duizend 
woorden. Voor mij is dit zo’n foto. Sjaak 
Veeken, jarenlang een drijvende kracht 
achter het secretariaat van de MSC is 
getroffen door dementie. Samen met zijn 
medebroeder en vriend Gerrit te Wierik 
probeert hij zo goed mogelijk met zijn 
ziekte om te gaan, maar het valt niet mee.
Kortgeleden bracht de nieuwbenoemde 
Generaal Overste Absalón Alvarado Tovar 
een kennismakingsbezoek aan Tilburg en 
daarbij werd ook Sjaak niet overgeslagen. 
De geest van de MSC/FDNSC dat ieder 
mens telt en mag zijn wie hij of zij is, 
spreekt uit deze foto waaruit de liefde, 
de warmte en de oprechte aandacht voor 
elkaar duidelijk zichtbaar is.

Hilda van der Plaats

viertal, dat in 17 oktober 1957 hun eerste 
geloften deden in Stein". Jan Bernaerts 
ziet in de tweede van rechts zijn oom Floor 
Bernaerts. Siep van Baers ziet vooraan 
rechts Willem Kivits, bouwbroeder ook 

in Langowan (“Hij heeft er nog nooit zo 
netjes bijgezeten”) De tweede van links 
doet me denken aan broeder Piet van 
Hoof, de kleermaker; eerst lang in Tilburg 
en naderhand, meen ik, in Merauke. Hij 
was een van de “fijnste” broeders die ik 
heb gekend ". Het verlossende woord 
komt van zr Jeannette van Santvoord. Zij 
heeft de foto gemaakt op het KBO MSC 
op het H. Hartfeest van 1982. En dan 
volgen de namen: Pt Antoon van Lith, Br 
Piet van Hoof, Br Henri Tesselaar, Br Toon 
Janssen, Br Ger van Gils, Br Willem Kivits.

Het nieuwe kiekje heeft een fleurige 
uitstraling. Wie zijn dit en bij welke 
gelegenheid is deze groep bij elkaar 
gezet?

Gerard Noordermeer

PROVINCIERAAD ONDERSTEUNT INTERNATIONALE COMMUNITEIT 'N FOTO DIE RAAKT

’s Middags bespraken de ruim vijfentwintig 
deelnemers in kleine groepen hoe wij 
de internationale gemeenschap het 
best een plaats kunnen geven binnen 
onze Nederlandse MSC-provincie. Er 
werden praktische suggesties gedaan en 
gaandeweg bleek dat de internationale 
communiteit steeds meer belangstelling 
en steun ondervindt in ons midden: “Het 
slaat aan!”

Ben Verberne



Pater
André Gijsberts 
(1930 — 2018) 

André Gijsberts werd 
geboren in Sittard, in 
de MSC-parochie van
Overhoven, op 
16 november 1930. 
Zijn ouders waren nauw betrokken bij het 
parochiegebeuren, vooral vóór de oorlog 
bij de bouw van de kerk. André ging zijn 
broer achterna en meldde zich aan als 
twaalfjarige aan het Missiehuis in Tilburg. 
Hij werd in 1955 priester gewijd en een jaar 
later vertrok hij naar de Filippijnen, waar 
hij veertig jaar gewerkt en geleefd heeft.
André is bouwpastoor geweest en heeft 
twee kerken en twee pastorieën neergezet. 
Hij was ook directeur van de middelbare 
scholen in zijn parochies, maar het meest 
en het liefst was hij gewoon herder voor 
zijn mensen. Het tweede Vaticaans Concilie 
heeft hem diep beïnvloed. Hij was helemaal 
in voor lekenparticipatie en zette een 
programma op om toerusting te geven 
aan gebedsleiders in de dorpen. Ook de 

Pater
Jan Bovenmars  
(1923 — 2017) 

Pater Jan Bovenmars 
werd geboren in 
Dalfsen op 1 december 
1923. In 1937 begon hij 
zijn opleiding bij de 
Missionarissen van het Heilig Hart (MSC).  
Zijn eerste professie deed hij in 1944 in de 
schuilkelder van het noviciaat in Berg en Dal. 
In 1949, op 11 september, werd hij priester 
gewijd in Stein. Jan heeft zich op vele wijzen 
verdienstelijk gemaakt op vele plekken in 

Pater
Frits Grol  
(1924 — 2017) 

Frits werd geboren te
Amsterdam op 18 juni
1924, deed zijn
religieuze professie in
Berg en Dal op
21 september 1943. Na zijn filosofie studie 
in Heino en zijn theologie studie ontving hij 
in Stein de priesterwijding op 12 september 
1948. In Arnhem bereidde hij zich voor 
om als missionaris te gaan werken op de 
Filippijnen. Het waren drie broers van het 
gezin Grol, die intraden bij de congregatie 
van de MSC: pater Albert Grol werd 
missionaris in de Filippijnen; pater Walter 
Grol missionaris in Brazilië en pater Frits 
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In Memoriam
Overleden in de familiekring van de FDNSC
4 jan, mevr. J. van Rooijen-de Veen
zus van zuster Alies de Veen
13 febr, dhr. B. Snippe
zwager van zuster Marga Heijen

Overleden familieleden bij de MSC
26 dec, dhr. K. Zwart
broer van Ton Zwart

Jubilea
Jubilea bij de FDNSC op 25 augustus 2018
70 jaar geprofest, Zr Jeanne Bullinga
65 jaar geprofest, Zr Marina van Rooijen
60 jaar geprofest, Zr Margreet Hofstede
25 jaar geprofest, Zr Elly van Dijk (11/9)

Jubilea bij de MSC
19 maart 
65 jaar geprofest, Gerrit te Wierik. 
1 mei 
60 jaar geprofest, Kees Vergouwen.
6 september 
65 jaar priester, Sjeng Cuijpers
  Jan Kaandorp
  Kees Swinkels.
7 september 
60 jaar priester, Piet van Mensvoort.
21 september
70 jaar geprofest, Sjeng Cuijpers
  Jan Kaandorp
  Kees Swinkels.
21 september
65 jaar geprofest, Piet van Mensvoort.
21 september
60 jaar geprofest, Hans Kwakman 
  Gert Leek
  Simon Ruiter 
  Ben Verberne

bevrijdingstheologie liet hem niet onberoerd. 
De staat van beleg, door president Ferdinand 
Marcos uitgeroepen in 1972, betekende 
een uitdaging voor hem. De burgemeester 
van Carmen, waar hij toen pastoor was, 
terroriseerde de bevolking onder het mom 
de communisten te bestrijden. De man 
was een kerkganger en André sprak zich 
verschillende keren in het openbaar tegen 
hem uit. Zijn gelukkigste jaren heeft hij 
meegemaakt op het einde van zijn Filippijnse 
tijd, in een nieuw te stichten parochie in het 
binnenland. Hier kon hij zo eenvoudig leven 
als de mensen en er echt voor hen zijn.  
Hij weigerde om, zoals andere priesters 
wel deden, om allerlei voorwaarden te 
stellen bij een doop of huwelijksvoltrekking. 
In 1997 keerde André voorgoed naar 
Nederland terug. Zijn Filippijnse opvolgers 
stonden gereed en het lopen van dorp 
naar dorp begon hem teveel te worden. 
Een Nederlandse parochie wilde hij niet 
aannemen. Hij had het gevoel terug te 
keren in een kerk voor wie de regelgeving 
belangijker was dan wat de mensen 
doormaakten. Liever deed hij stilletjes 
vrijwilligerswerk in een bejaardenhuis 
of schreef hij brieven voor Amnesty 
International. Zijn tijd in Nederland was ook 
een tijd van persoonlijke verdieping. Hij las 
het ene spirituele boek na het andere; Henri 
Nouwen was één van zijn favorieten. Hij 
protesteerde tegen de benaming kluizenaar 
of contemplatief. Het ging uiteindelijk om 
het doen van barmhartigheid. Geleidelijk aan 
ging André lichamelijk en geestelijk achteruit. 
Hij had verzorging en verpleging nodig, 
die hem in de Notre Dame geboden werd. 
André, de barmhartige, ondervond nu zelf 
barmhartigheid. Tot aan zijn overlijden op  
13 februari 2018.

de wereld: Filippijnen, Papua New Guinea, 
Australië en Rome. Als theoloog en overste 
was hij nauw betrokken bij de vorming van 
jonge religieuzen en priesters. Jan was 
iemand met inhoud, geen bevlogen spreker, 
maar hij had een goede pen en was altijd 
de moeite waard om te lezen. Zijn laatste 
periode in Rome was bijzonder vruchtbaar. 
Jan verdiepte zich, met al zijn gedegenheid, 
in de spiritualiteit van de Missionarissen van 
het Heilig Hart. Hij maakte oorspronkelijke 
teksten toegankelijk voor hedendaagse 
lezers, een enorm werk dat hij alleen maar 
kon volbrengen omdat hij er zelf in geloofde 
en er uit leefde. Allen die de stichter, pater 
Jules Chevalier, in ere houden zijn er hem 
dankbaar voor. In 2002 kwam Jan terug naar 
Nederland. Ook hier werd zijn kundigheid 
en vasthoudendheid op waarde geschat. 
Hij speelde een grote rol bij het klaarmaken 
van het Nederlandse MSC-archief voor 
overbrenging naar het Erfgoedcentrum 
Nederlands Kloosterleven in Sint Agatha. 
Na het geheugen van de Nederlandse MSC 
veilig gesteld te hebben, begon Jan zelf 
aan vergeetachtigheid te lijden, maar niet 
zo erg dat hij zijn eigen verjaardag vergat. 
Integendeel, hij leefde toe naar zijn 94ste 
verjaardag op 1 december en heeft het blij 
en in volle tevredenheid gevierd. Daarna 
ging het bergafwaarts met hem en op 12 
december 2017, vroeg in de morgen, is pater 
Jan Bovenmars rustig overleden.



Zuster
Marie-Josée Beerens   
(1925 — 2018) 

Zuster Marie-Josée
werd geboren in Tilburg
op 29 juli 1925. Op
23 januari trad ze in bij
de Dochters van Onze
Lieve Vrouw van het heilig Hart, waar ze op 
25 augustus 1946 haar eerste professie deed.
Ze volgde de opleiding voor kleuterleidster A 
en B en werkte intussen op de kleuterschool 
in Eindhoven. In Roermond behaalde ze aan 
het Ward Instituut een getuigschrift voor 
muzikale opvoeding. Dat is haar goed van 
pas gekomen, want ze hield van muziek en 
zong graag. Ze kende oneindig veel liedjes 
die ze van haar moeder had geleerd, zoals 
ze altijd zei. Al na enkele jaren kreeg ze haar 
benoeming voor de missie van Java en in 
november 1950 vertrok ze. Ze werkte er eerst 
aan de kleuterschool, maar gaf ook les aan 
de lagere school in Jakarta en Purworejo. 
Daarnaast deed ze de schooladministratie. 
Zuster Marie-Josée had een opgewekt 
karakter; ze kon goed overweg met haar 
Javaanse medezusters en met de mensen 

Pater
Frans Vennix   
(1936 — 2017) 

Pater Frans Vennix msc
werd in Tilburg geboren
op 21 oktober 1936, als
oudste in een gezin van
zeven kinderen. Hij
doorliep de hele opleiding van de 
Missionarissen van het heilig Hart, van 
kleinseminarie tot en met de theologiestudie. 
Zijn eerste religieuze professie deed hij in 
Berg en Dal op 21 september 1957. Zijn 
priesterwijding ontving hij te Stein op 2 
september 1962. Tijdens zijn opleiding 
vielen zijn muzikale talent en zijn mooie 
stem op. Hij werd daarom verkozen tot 
voorzanger en dirigent. Na zijn pastorale 
jaar in Arnhem vertrok Frans naar Indonesië, 
naar de Molukken, waar hij een twintigtal 
jaren gewerkt heeft als leraar Engels en als 
parochiepastor. In 1985 kwam hij terug naar 
Nederland. In Indonesië was hij niet meer 
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met wie ze in contact kwam. In 1983 nam 
ze de Indonesische nationaliteit aan, om 
er te kunnen blijven werken. Na haar 
terugkeer in het vaderland heeft ze haar 
Nederlandse nationaliteit teruggekregen. 
In Yogyakarta volgde ze nog een cursus 
Katechetiek, daarmee was ze bevoegd 
om godsdienstlessen te geven aan de 
middelbare school in Tegal. Ze heeft dit heel 
graag gedaan. In haar laatste missiejaren 
hielp ze op het economaat van de provincie. 
Na 44 jaar was de tijd gekomen om terug 
te gaan naar Nederland, ze was de op één 
na de laatste die van Java vertrok. In Tilburg 
heeft ze nog acht jaar geholpen op het 
secretariaat van de Provincie. Toen was de 
tijd gekomen om het wat rustiger aan te 
doen. In 2009 verhuisde ze naar ons Klooster 
Verzorgingshuis en tenslotte, toen ze steeds 
meer dementeerde, naar de verpleegafdeling 
Emmaus. Ze bleef zingen, tot ze op het laatst 
nog zachtjes wat voor zich heen neuriede. 
De laatste tijd verslechterde haar toestand en 
er moest bij haar gewaakt worden. Dat werd 
een hele week, maar op 1 maart 2018, het 
was nog nacht, is ze stilletjes ingeslapen.
Zuster Marie-Josée, zing nu voor altijd die 
mooie psalm 146: “mijn loflied voor de Heer 
heel mijn leven, een psalm tot het laatst voor 
mijn God”.

zo hard nodig en in Nederland begon het 
priestertekort zich al aan te dienen, maar ook 
problemen met zijn rug speelden een rol.
Frans kwam terecht in het 
ziekenhuispastoraat, eerst in Geleen en toen 
in Brunssum. Hij heeft dit werk met graagte 
gedaan: het contact met de patiënten en hun 
familie en vooral ook de vieringen in de kapel 
waar hij veel aandacht aan besteedde.
Hij moest met dit werk ophouden toen hij 
de pensioengerechtigde leeftijd bereikte, 
maar gelukkig vond hij een nieuwe woon- en 
werkplek bij de Missiezusters Franciscanessen 
van de H. Antonius van Padua te Asten. Toen 
het hem daar moeilijk ging vallen om nog 
de vieringen te verzorgen kwam hij tijdelijk 
naar Sittard en uiteindelijk naar Tilburg. 
In Notre Dame heeft hij op verschillende 
plekken gewoond, naargelang de zorg en 
aandacht die hij nodig had. Frans sloot zijn 
leven mooi af, met vieringen: zijn zestigjarig 
professiefeest op 21 september van dit 
jaar, samen met de andere jubilarissen van 
de MSC en zijn 81ste verjaardag op 21 
oktober, samen met zijn familie. We hopen 
en bidden dat er nu voor hem aan vieringen 
geen gebrek meer zal zijn. Frans overleed 
onverwacht snel in Tilburg op 24 november 
2017 en is op 30 november begraven op het 
kerkhof van het voormalige MSC Missiehuis 
te Tilburg, waar hij rust te midden van zijn 
medebroeders. Moge hij rusten in vrede.

vertrok in 1950 met de boot vanuit Marseille 
naar de missie van de Filippijnen, waar hij 
op missieposten als priester werkte, onder 
andere op het eiland Mindanao, waar hij 
vaak hielp in plaatsen als Hinatuan, Tago 
en Butuan. Hij droeg ook zorg voor jonge 
mensen in de priesteropleiding. Ruim 
22 jaren werkte Frits met hart en ziel in 
de Filippijnen. Daarna keerde hij in 1972 
voorgoed terug naar Nederland. Op 
4 september 1972 werd pater Frits 
gedurende 22 jaren pastor van de parochie 
Sint Agatha in Lisse en lid van de MSC - kring 
IJmuiden. Heel toegewijd droeg hij zorg als 
een goede herder voor zijn parochianen. 
Daarna werd hij van huize Berkhout 
bejaardenpastor. Hij was ook muzikaal en 
zette zijn talenten in voor de opbouw van 
de plaatselijke kerk. Dankbaar was hij voor 
alle hulp die hij hierbij mocht ontvangen. 
Mw. Ingrid Santifort stond speciaal voor 
hem klaar. Zijn gehoor en eigenlijk zijn hele 
gezondheid gingen ernstig mankeren. Alle 
hulp, zorg en ook contacten met verzorgers, 
medewerkers, familie en zijn medebroeders 
waardeerde pater Frits en dankte daar ook 
voor. Na zijn tijdelijk verblijf in verpleeghuis 
de Wilbert in Katwijk aan Zee nam pater Frits 
zijn intrek in woonzorgcentrum Berkhout in 
Lisse, op 2 oktober 2017. Daar is hij maar 
korte tijd woonachtig geweest en heeft God 
de diepste wens van pater Frits in vervulling 
doen gaan: door hem naar zich toe te roepen 
en zijn leven te voltooien. Frits stierf op 30 
november 2017. Moge hij nu leven in de 
vrede en vreugde van de Verrezen Heer.


