
Beste lezers van de Brug.

De Goede Week is nabij, Pasen staat  
voor de deur.  
Wij nodigen u allen uit te mediteren voor 
dit schilderij.  
Als u daar naar kijkt, wat ziet u dan...? 

Ik zie mensen, veel mensen, hele families, 
zelfs kinderen...
Ze omarmen een kruis.
Ze staan niet stil, ze gaan ergens naar  
toe en...
Ze hebben er, lijkt het wel, erg veel zin in.
De man vooraan wil echt vooruit, al met 
één voet in het licht...
Ziet hij misschien iets meer dan de 
anderen...?

Het kruis is groot, het is de harde 
werkelijkheid van het leven, maar lijkt  
toch niet zwaar...Vele handen maken  
het werk licht.
Ze zijn blootvoets, het zijn arme,  
simpele mensen.
De mannen dragen kapmessen... om zich 
te verdedigen?
Nee, het zijn arbeiders van het binnenland, 
de messen zijn hun dagelijkse gereed-

schappen voor het kappen van suikerriet.
Het is hun levensonderhoud. Allen staan 
midden in het leven. 
 
Wat zie ik vóór het kruis?
Het is Jezus, nog met de merken van  
het kruis in zijn handen en voeten, 
maar los van het kruis, helemaal vrij... 
met één hand wijzend naar boven,  
de andere uitnodigend van: kom met  
mij mee!
Hij is in een straal van licht dat van boven 
komt: een ander leven, een andere 
realiteit...

Als je goed kijkt zie je dat de weg van  
het begin doorloopt aan de andere kant.
Het is de weg des levens: de weg die wij 
allen gaan, onze weg, ons leven.
Wij allen: Volk op weg!

Jezus is verrezen... daar geloven wij in 
...we willen vooruit naar het licht... vrij  
van het kruis! Pasen vieren is zijn 
uitnodiging aannemen: Kom met mij mee!

Feliz Páscoa! Zalig Pasen.

Herman Vernooij
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Van de Redactie
In deze Brug staat de viering ‘100 jaar 
Nederlandse MSC Provincie’ centraal, een 
gebeurtenis, die in augustus gevierd gaat 
worden. Er komen een drietal mensen aan 
bod, die een stuk van die geschiedenis 
hebben meegemaakt: Jan Kaandorp,  
Kees Vergouwen en Gerrit te Wierik.  
Zr Immaculata schetst de nauwe band tussen 
MSC en FDNSC, in ‘zij hebben dezelfde 
wieg’. Gabrielle Dorren heeft onder de titel 
‘door de wereld bewogen’ de geschiedenis 
geschreven van de Nederlandse MSC. In een 
interview schetst zij haar beeld van de MSC. 
En er is nog een jubileum: de Dochters van 
Onze lieve Vrouw van het Heilige Hart vieren 
het feit dat zij honderd jaar in Overdinkel 
werkzaam zijn geweest. Door al deze 
aandacht voor de jubilea zijn een paar vaste 
rubrieken deze keer vervallen. De paaswens 
is dit keer geschreven door Herman Vernooij.

Wij wensen u allen een zalig Pasen.
 
Gerard Noordermeer

Paasboodschap
Goed voor je hart
100 Jaar Nederlandse 
MSC Provincie
Ze hebben de zelfde wieg
Persoonlijke ervaringen
Honderd jaren
Ik ben er 35 jaar een gelukkig 
mens geweest
Nooit spijt gehad
Door de MSC bewogen
Eeuwfeest in Overdinkel
Jubilea
In Memoriam
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GOED VOOR 
JE HART

100 Jaar 
Nederlandse 

MSC Provincie

Wel eens ‘De Batavia’ bezocht? De 
replica van een trotse Oost-Indiëvaarder 
uit Nederlands Gouden Eeuw, ligt 
opgetuigd en afgemeerd in Lelystad-
Haven; herbouwd aan de hand van bruine 
archieftekeningen. Aanvankelijk bleek de 
oude vaardigheid niet meer voor handen. 
De oude ambachten waren verdwenen en 
moesten opnieuw worden aangeleerd. – 
Wanneer een traditie wegvalt, verdampen 
ervaring en vakmanschap. 

Zo is het ook met geloven. Geloven 
vraagt erom beleefd te worden hier en 
nu, is daarom noodzakelijk tijdgebonden. 
Zo niet, dan verdampt het. Geloven kan 
niet gedijen in de grimmige kou van 
cynisme, maar vraagt om een klimaat van 
verwondering over wie wij zijn en over wat 
groter is dan wij.

Dat besefte ik opnieuw toen half februari 
tien jonge mensen hier in Notre Dame 
verslag deden van de Wereld Jongeren 
Dagen in Panama. Nauwelijks een week 
geleden waren zij uit Midden-Amerika 

Een eerste vraag aan Theo te Wierik, 
provinciaal: wanneer word je een 
zelfstandige provincie? Eigenlijk is het 
heel simpel: als je je eigen broek kunt 
ophouden: als je voldoende financiële 
middelen hebt, voldoende goederen  
en voldoende medebroeders hebt.  
Onlangs is Korea provincie geworden.  
De MSC is uit Frankrijk verdreven.  
Eerst is toen de noordelijke provincie 
ontstaan: Noord-Duitsland, Zuid-Duitsland, 
Oostenrijk, Nederland. Een paar jaar later, 
in 1919, is Nederland een zelfstandige 
provincie geworden. En het is natuurlijk 
niet zo dat wij een geheel nieuwe weg in 
zijn gegaan. Maar het is wel een provincie 
met onze Nederlandse mentaliteit. Er is 
geen speciaal thema gekozen voor de 
viering van het honderdjarige bestaan.  
We willen wel dankbaar omzien.  
We hebben ook een aantal provinciaals 
van andere provincies uitgenodigd: 
van de Filippijnen en Indonesië en er 

geweest. Maar wat hen het meest geboeid 
had en zal bijblijven, is de ‘fantastische 
sfeer’ onder zoveel van hen uit zoveel 
landen en culturen bij elkaar, de sfeer van 
vrolijkheid, harmonie en vriendschap – 
voor menigeen vast ook vermengd met 
een vleug verliefdheid.

De Westerse samenleving geldt als 
geïndividualiseerd; mensen leven er vaak 
op hun eentje, als individuen. Voor het 
godsdienstige en kerkelijke leven is dat 
niet anders. Voor weldenkende mensen 
klinkt het woord ‘massa’ zelfs al gauw als 
een tikje verdacht, riekt naar manipulatie 
en zelfs naar hysterie.

Wat deze jonge-mensen-vers-uit-Panama 
vooral zeiden, was dat het bad in de massa 
voor hen een weldaad was geweest. 
Even niet overgeleverd aan jezelf alléén, 
maar deel zijn van een groter geheel dat 
je draagt en inspireert! Dit oceanische 
gevoel van eenheid met de mensen naast 
je en de wereld om je heen, is een van 
de sterke kanten van wat religie wordt 
genoemd. ‘Religie’ in haar oerbetekenis: 
als verbindende kracht.

Ben Verberne

teruggekeerd. Voor sommigen was dit 
niet eerste keer dat ze ‘erbij’ waren. Ook 
Keulen, Madrid en Krakau hadden ze 
beleefd. Deze keer echter trof hen vooral 
de armoede, of beter: de armoede en de 
gastvrijheid samen. Ze hadden zich gelaafd 
aan een programma boordevol vieringen, 
catechese en spiritualiteit. Net als Paus 
Franciscus hadden ze een bad genomen in 
de jonge massa. Hun liefde was wederzijds 

komen provinciaals van de Noord-Duitse, 
Zuid-Duitse, Oostenrijkse en Belgische 
Provincie en een vertegenwoordiging 
van het Generaal Bestuur We hebben en 
hadden zoveel te bieden, en het is mooi 
dat te laten zien. We laten dat zien in onze 
internationale communiteit: we geloven 
nog in onze toekomst. En er zijn meer 
plekken waar we dat laten zien: in het MST, 
in het woonwagenwerk. 15 augustus is de 
officiële datum van het zelfstandig worden 
van onze provincie. Het programma ziet er 
uit als volgt: 10 augustus is er een Open 
Kloosterdag: dan presenteren we ons 

naar de buitenwereld: dit is wat we doen 
en gedaan hebben. 13 augustus: een 
lezing van Honorée Vink, een Belgische 
medebroeder. Hij komt ons vertellen over 
de splitsing van de noordelijke provincie. 
Dat is voor de grote Chevalier-familie.  
Dan zijn ook de provinciaals al gearriveerd
15 augustus komt de bisschop Mgr de 
Korte. Hij gaat voor in de Eucharistie in 
concelebratie met de provinciaals en 
iemand van het Generaal Bestuur.

Gerard Noordermeer
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ZE HEBBEN DE ZELFDE WIEG

Wie nu binnenloopt bij “Notre Dame “ aan 
de St Oloflaan, zal er niet alleen zusters 
tegenkomen, maar ook paters en broeders 
MSC. Dat is niet altijd zo geweest. 
De MSC was sinds 1892 gehuisvest in 
het Missiehuis, maar ondanks dat we 
gescheiden woonden, was er toch al die 
jaren een sterke band tussen MSC en 
“Dochters”. Want, volgens Pater Chevalier, 
de stichter van beide Congregaties, 
hadden de twee Congregaties “dezelfde 
wieg: het hart van Jezus en Maria”, horen 
ze bij elkaar en hebben ze dezelfde geest 
(zijn testament aan de zusters 1905).
Hij zelf had Marie-Louise Hartzer, – een 
weduwe uit de Elzas en moeder van 
twee MSC ‘ers - die in 1882 intrad bij de 
Dochters van onze Lieve Vrouw van het 
heilig Hart, gevormd in de spiritualiteit 
van het heilig Hart. Hij stelde haar aan 
als overste en novicenmeesteres van 
deze nog heel jonge Congregatie. Hijzelf 
belastte zich met de geestelijke leiding 
van de zusters en vertrouwde deze 
zorg ook toe aan zijn MSC’ers: “Wees 
altijd één met hen, zij zijn uw vaders en 
daarom uw beschermers. Vraagt hun 
hulp in uw zorgen, uw beproevingen en 
moeilijkheden (..) U kunt op hun toewijding 
rekenen; zij zullen het als hun plicht 
beschouwen alles voor u te doen wat in 
hun vermogen ligt….” (Testament 1905).

VESTIGING IN NEDERLAND
Het blijft me steeds weer boeien hoe 
de vervolgingen in Frankrijk hebben 
bijgedragen aan de bloei van beide 
Congregaties in Nederland. Al in 1880 
verhuisde Pater Piperon met de MSC 
novicen naar Haaren; de zusters uit 
Issoudun en ook het noviciaat weken uit 
naar het zuiden van België, waar ze enkele 
stichtingen begonnen. 

Nadat in 1902 de eerste twee MSC ’ers 
vanuit Nederland naar de Kei eilanden 
waren vertrokken, werd ook de behoefte 
gevoeld aan “onze” zusters om het werk 
van de MSC in deze missie te steunen. 
Pater Wemmers, provinciaal, vroeg aan 
Marie-Louise Hartzer enkele zusters om in 
Nederland een noviciaat te beginnen waar 
meisjes gevormd konden worden voor het 
missiewerk. Moeder Marie Louise vond 
het echter nog te vroeg. In 1911 kwamen 
er drie zusters naar Waalwijk; de bisschop 
van Den Bosch had toestemming gegeven 
op voorwaarde, dat er binnen enkele jaren 

een noviciaat zou komen. Pater Brocken, 
toen provinciaal, was van mening dat 
Tilburg hiervoor de beste plaats was, dan 
kon de MSC voor de geestelijke leiding 
zorgen. Na lange onderhandelingen lukte 
het de Paters om de nodige grond aan te 
kopen, niet ver van het Missiehuis. Pater 
Brocken ontwierp het plan, samen met de 
algemene overste, de bouw vorderde snel 
en in juni 1915 trokken de eerste zusters 
er in, ofschoon het nog niet helemaal klaar 
was. Enkele weken later kwamen de eerste 
postulanten. En daarna ging het snel! Ons 
noviciaat verzorgde was en naaiwerk voor 
de MSC en de studenten in het Missiehuis.

SAMEN IN DE MISSIE
Al in 1920 vertrokken de eerste 6 zusters 
naar de Kei eilanden, het begin van een 
lange rij. Na enkele jaren vestigden de 
zusters zich ook in Nederlands Nieuw 
Guinea en op Java. Telkens als er een 
nieuwe groep missionarissen benoemd 
werd, ontvingen ze het missiekruis in de 
kapel van het Missiehuis, samen met paters 
en broeders MSC en gewoonlijk vertrokken 
ze samen met de boot naar het verre 
Nederlands Indië. Daar was volop werk 
in scholen, verpleging, melaatsenzorg, 
vorming van vrouwen en meisjes. De 
zusters verzorgden de keuken en de was 
voor het hele missiepersoneel. Als de 
missionarissen vermoeid thuiskwamen 
na een zwaar tournee, konden ze op de 
hoofdpost weer op verhaal komen. Wat 
geestelijke verzorging betreft konden de 
zusters altijd rekenen  

op de MSC. De onderlinge sfeer was  
over het algemeen gemoedelijk, je had 
elkaar nodig en je hielp elkaar waar dat 
nodig was. 

SAMENWERKING IN NEDERLAND
In het Moederhuis, maar ook in de andere 
huizen, konden we altijd rekenen op paters 
MSC als voorganger bij de vieringen, als 
biechtvader of om een conferentie te 
geven en soms zelfs voor begeleiding 
van de zang. Ook als begeleider van de 
jaarlijkse retraites waren, en zijn ook nu 
nog, verschillende MSC ‘ers beschikbaar, 
zelfs uit België. Aan velen van hen 
bewaren we nog de beste herinneringen; 
ze brachten voor ons het evangelie tot 
leven! Vooral ook het noviciaat mocht 
rekenen op hulp van de MSC. 
In de moeilijke jaren voor, tijdens en na 
het Algemeen Kapittel van 1969 hebben 
we veel steun gehad van de MSC, in het 
bijzonder van de paters W. Jaspers, A. 
van Rijen en J. Nouwens. Na dat Kapittel 
begon er een tijd van herbronning; er 
kwamen jaarlijkse “Provincie-weekends” 
waar vooral Pater Braun een belangrijke 
rol heeft gespeeld. Ook omgekeerd werd 
er hulp gegeven: verschillende zusters 
hebben jarenlang de huishouding verzorgd 
in MSC pastorieën. Enkele zusters 
verpleegsters verzorgden de zieke MSC 
‘ers in het Missiehuis; enkelen werkten 
mee in het Missionair Servicecentrum 
Tilburg (MST). Er ontstonden 
gezamenlijke projecten en werkgroepen: 
Spiritualiteitscommissie, Gerechtigheid 
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en Vrede, het Pastoraal Team, het 
Huiskamerproject, De Brug en - niet te 
vergeten: - de Basiliek in Sittard, waar de 
communiteit in dienst stond van het werk 
in en rond de Basiliek. En dan waren er 
nog de vele informele contacten!

Op bestuursniveau kwam er steeds meer 
samenwerking, beide provinciale besturen 
vergaderden regelmatig. Problemen rond 
ouderenzorg werden samen besproken en 
…opgelost.

SAMEN OUD WORDEN 
Het opleidingshuis van de MSC in Stein 
was leeg komen te staan. In 1973 werd 
het kasteel omgebouwd en aangepast 
voor een nieuwe bestemming: huisvesting 
voor bejaarde MSC ’ers en Dochters 

samen. Een kleine groep zusters die 
de huishoudelijke zorg op zich namen, 
vestigden zich in het koetshuis. De 
bewoners voelden er zich thuis; er heerste 
een prettige sfeer in KBO Stein. Eind 1995 
werd het echter opgeheven en verhuisden 
de bewoners naar Tilburg. Kasteel Stein 
werd verkocht! 

In Tilburg was een mooi nieuw KBO 
gebouwd, aanvankelijk voor de Dochters, 
maar het duurde niet lang of de eerste 
geïndiceerde MSC ‘ers werden er ook 
opgenomen en hun aantal groeide steeds. 
En toen uiteindelijk het Missiehuis verkocht 
zou worden en de MSC zocht naar een 
nieuw onderkomen, konden de Dochters 
hun de “flat” en de “groene gang” 
aanbieden. In april 2010 kwamen de 

laatsten over naar Notre Dame. 
Ook de provinciale administratie moest 
een plek hebben; na enkele jaren op  
“Oase” werd de “groene gang” ingericht 
als “Provincialaat MSC”. Intussen is er een 
andere verhuizing op gang gekomen in 
Ark/Sjaloom: 

De zusters verhuizen zoveel mogelijk naar 
beneden, terwijl langzamerhand de MSC 
de bovenverdieping aan het bevolken 
is. Voortaan wonen we “onder één dak”. 
We vieren samen en rouwen samen, we 
bidden samen en binnenkort hebben we 
al onze maaltijden samen. Pater Chevalier 
ziet het en …glimlacht!

Zr. Immaculata

HONDERD JAREN

Daarvan heb ik er 77 meegemaakt.  
Als studentje, opgevoed en onderwezen 
door veelal autodidakte paters. Sommigen 
waren overigens voortreffelijke leraren. 
De sfeer: religieus, behoorlijk cultureel, 
een kameraadschappelijke omgang met 
elkaar. Zeker, er waren eenzijdigheden 
en manco's, maar wat een zorg hadden 
ze voor ons, die paters en broeders, in 
die woelige oorlogsjaren, toen we van 
hot naar her werden gejaagd: Tilburg, 
IJmuiden, Westervoort, Driel, Driehuis.
In het noviciaat maakte ik pas echt kennis 
met hun achtergrond en werd een der 
hunnen (1948 -). Dan verbreedden ze 
mijn horizont in de boeiende studie van 
wijsbegeerte en theologie. Als scholastiek 
mocht ik kennis maken met de wieg van de 
Congregatie en met de Franse provincie. 
Met genoegen en dankbaarheid zie ik 
terug op die generatie medebroeders, 
met name onze leraren.Ik was blij met 
mijn opdracht tot studie en onderwijs. 
Achteraf gezien, helde de provincie nogal 
zwaar over naar de buitengaatse missies, 
met name Nieuw-Guinea als boegbeeld. 
Onderwijs – denk aan het Una Sancta-
werk, school katechese, theologische 
cursussen evenals parochiewerk: dat 
alles is in onze collectieve herinnering 
nogal onderbelicht gebleven. Al in 
onze theologie gloorde een nieuw 
denken. Dat brak baan in en na het 2e 
Vaticaans Concilie. Gevolg: verwarring 
en polarisering. Gemeenschapsleven was 
toch al niet de sterkste kant van onze 

100 jaar MSC als Nederlandse provincie. 
Je vraagt je af wat er allemaal in die 100 
jaar is veranderd. Natuurlijk de spiritualiteit 
van het Hart staat nog steeds voorop, maar 
de wijze waarop die ervaren en geleefd 
wordt is in de loop van de tijd sterk 
veranderd en dat is logisch, want de MSC 
kloostergemeenschap heeft altijd midden 
in de wereld gestaan. Het begin kan alleen 
worden gehaald uit de geschiedschrijving, 
o.a. in het boek van Gabrielle Dorren 
“Door de wereld bewogen” en uit de 
Annalen. Maar hoe zou een groot deel 
van de geschiedenis eruit zien vanuit het 
perspectief van mensen die er mee en er 
in hebben geleefd. Al met al gedurende 
een groot stuk van die100 jaar. We gingen 
in gesprek met een tweetal broeders, 
die deze tijd beiden op een heel andere 
manier hebben beleefd. Gerrit te Wierik  
en Kees Vergouwen waren bereid om  
hun herinneringen te delen.

Hilda van der Plaats

provincie. De Vernieuwingsdocumenten 
(uit Rome) zetten mensen aan het denken. 
Schoorvoetend stond de provincie 
de stichting toe van een alternatieve 
communiteit, de Effeta-gemeenschap,  
naar aanleiding van mijn retraite in Taizé. 
Al eerder waren nieuwe initiatieven 
ontstaan; deelname aan de Pax-Christi-
voettochten, aan de Bouworde....vanuit 
een reeks van 30 vernieuwingsgesprekken 
ontstonden nog meer gemeenschappen 
(o.a. de drie Speerpunten): die de routine 
en de verburgerlijking wilden doorbreken.
De provincie kreeg het een halver 
eeuw heel moeilijk: geen aanwas, 
imkrimping langs alle kanten, bijzonder 
waardevolle medebroeders vielen weg. 
We zijn verkruimeld, ten dele door allerlei 
regelingen rond de zorg voor zieken en 
ouderen, die we niet in de hand hebben.
Elke gelegenheid die ons tracht samen te 
brengen als msc juich ik toe. Enerzijds is 
het einde in zicht, maar gelukkig probeert 
de provincie iets nieuws in samenwerking 
met andere provincies: de internationale 
communiteit aan de Lage Witsiebaan. 
Ik wens de leden er van een authentiek 
geestelijk leven toe, een bewust 
gecultiveerd samenleven en samenwerken 
en succes in hun evangelisatiewerk en 
hun uitstraling. Ik heb van de provincie 
heel veel ontvangen, heb er – wellicht wat 
kritisch – aan deelgenomen en hier en daar 
mijn bijdrage geleverd... met plezier.

Jan Kaandorp

Persoonlijke 
ervaringen
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IK BEN ER 35 JAAR EEN GELUKKIG MENS GEWEEST

Kees Vergouwen ging in 1956 naar Stein 
voor het noviciaat. Dit was de tijd om 
kennis te maken met het kloosterleven en 
te leren leven volgens alle voorschriften en 
gewoontes zoals die bij de MSC gangbaar 
waren. De kandidaat-broeders waren dat 
jaar met 6 man en na twee en ’n half jaar 
noviciaat gingen ze naar het junioraat in 
Tilburg voor verdere vorming. En daar 
werd duidelijk: “Je bent een kind van 
je tijd” Dit verklaart de houding van de 
groep die echt niet alle voorschriften en 
gewoontes trouw opvolgden. “We kregen 
wel reprimandes als we bijvoorbeeld niet 
in het ochtendgebed verschenen of niet 
aanwezig waren in het avondgebed; of 
als we buiten de vastgestelde tijden naar 
de radio zaten te luisteren, of een andere 
zender opzochten dan was toegestaan. . 
. “ Het was geen obstructie, kijkt hij erop 
terug, maar ze lieten duidelijk merken 
dat ze het niet overal mee eens waren. 
Vele van die gewoontes konden best 
veranderen. Dit zat echt in de tijd, want de 
oudere confraters gingen er ook in mee 
en zo werd vooral voor de jongeren het 
kloosterleven meer acceptabel. Hij kreeg 
ook de gelegenheid om ’n opleiding te 
gaan volgen voor aannemer, samen met 
Theo Bakkum, om meer bekwaam te zijn 
voor toekomstige taken. Bij zijn vertrek 
naar de missie, april 1966, kwam hij eerst 

anderhalf jaar in Amboina te werken. Een 
groepje zusters ging vanuit Langgur in 
Agats helpen en als tegen prestatie ging 
Kees in Ambon goeroehuizen bouwen. 
Hij woonde er op het missiecomplex met 
nog ’n paar andere Nederlanders. Maar in 
het begin was het toch wel moeilijk voor 
hem, zowel vanwege de taal als bij het 
leren omgaan met zijn werknemers. Toen 
hij, als voorbeeldje, een paar Moslims 
aannam voor het werk, werd hem dat niet 
in dank afgenomen. Het eerste groepje 
werknemers bestond uit katholieken 
van de Kei-eilanden en de mensen die 
hij nu aan wilde nemen waren niet eens 
katholiek! . . Maar vooral het behartigen 
van belangen van de eigen clan stond 
bij hen voorop, terwijl Kees meer op 
verwachte bekwaamheid afging.  
“Op den duur kwam ik er wel in, ook al 
ging ik dan niet altijd met de heersende 

vormden veel meer één groep met een 
eigen mentaliteit (want ze waren veel meer 
op elkaar aangewezen en zelfs van elkaar 
afhankelijk). Kees werkte eerst een paar 
jaar zowel in de timmerwerkplaats als op 
de bouwerij, samen met andere broeders, 
maar daarna kreeg hij ook werk in het 
binnenland. Hij was van beroep eigenlijk 
timmerman, maar al gauw deed hij van 
alles wat hij tegenkwam dat nodig was. 
Ook veranderde het missieleven hem, 
hij was ‘naar de missie gegaan’ als 
kloosterling vakman in dienst van het 
bisdom. Maar langzaamaan besefte hij dat 
hij medemens was van alle mensen met 
wie en voor wie hij werkte. En als je hem 
vraagt hoe het missieleven hem is bevallen 
antwoordt hij: “Ik ben er 35 jaar een 
gelukkig mens geweest”

Toen Kees terug in Nederland kwam 
was het voor hem meer aanpassen dan 
toen hij in Merauke aankwam. “Je hebt 
je leven achter je gelaten, je familie ken 
je nauwelijks en je mist veerkracht die 
je vroeger wel had. Ik werd gastvrij en 
hartelijk ontvangen, maar ik had geen taak 
meer. Je voelt je eenzaam en je moet aan 
van alles wennen, vooral aan het niets 
doen. Ik had in de missie soms wel 70 man 
in dienst en hier liep ik zo maar op m’n 
eentje wat rond.” En als hij zelf iets wilde 
ondernemen dan kreeg hij te horen: ‘Dat 
is mijn job, daar zorg ik al voor.” Hij moest 
zich aanpassen, opnieuw een evenwicht 
vinden, en pas na een paar jaar lukte dat 
een beetje. Toen hij bij het MST ging 
kijken heeft hij daar toch wel zijn draai 
gevonden in het helpen van mensen die 
nog minder met een computer overweg 
konden dan hijzelf. Onlangs is hij 80 jaar 
geworden en zijn gezondheid speelt hem 
nu en dan parten, maar hij voelt zich nog 
steeds ’n gelukkig mens.

Hilda van der Plaats

gewoontes mee.” Na een jaar Ambon ging 
Kees voor een half jaar naar Ceram, om 
een pastorie te bouwen en de fundering 
voor een nieuwe kerk te maken, waar hij 
als Nederlander helemaal alleen kwam  
te zitten.

Eind december 1957 was het zover dat 
hij doorging naar Irian Barat, het huidige 
Papua. Daar kwam hij in een grote 
groep Nederlanders terecht, de MSC 
communiteit van Merauke, bij elkaar zo’n 
10 á 12 paters en broeders. Merauke was 
het centrum van de missie in Irian. Ook 
vanuit het binnenland kwamen de andere 
paters en broeders jaarlijks een keer naar 
Merauke. Er hing daar een heel andere 
sfeer dan in een Nederlandse MSC-
communiteit. Men zei wel eens: er zijn 
drie groepen MSC’ers, paters, broeders 
en missionarissen. De missionarissen 
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NOOIT SPIJT GEHAD

Toen Gerrit intrad in 1951 bestond de 
Nederlandse provincie 32 jaar en hij was 
bij zijn professie op 19 maart 1953 juist 
het 600ste lid van de provincie. Toen 
werden ook nog de leden van Indonesië, 
Brazilië en de Philippijnen meegerekend 
omdat die ook tot de Nederlandse 
provincie behoorden.

Gerrit had altijd al het verlangen om 
missionaris te worden. Hij wilde naar de 
“derde wereld” om als broeder mee te 
werken. Hij kwam bij MSC door onder 
meer een artikel “Met man en macht” 
in de maandelijkse Annalen. Hoewel hij 
pas 16 jaar was wilde hij zijn werk in de 
fabriek ruilen voor het religieuze leven. 
Zijn ouders waren eerst niet blij en zijn 
oudste broer heeft hem heel lang gemist. 
Eenmaal aangekomen in Tilburg, ging voor 
Gerrit een heel nieuwe wereld open. Van 
de vrij ruige omgeving in de fabriek naar 
de serene stilte van het klooster. Hij werd 
ook aangesproken met broeder te Wierik. 
Zijn voornaam werd niet gebruikt “We 
mochten niet praten”, vertelt Gerrit.  
Om 10 over vijf in de vroege ochtend 
moesten we op en we werden om half  
zes in de (koude) kapel verwacht.”

De slaapzaal waar altijd goed geventileerd 
moest worden omdat er zoveel mensen 
sliepen (30 broeders), was ’s winters vaak 
zo koud dat er ijs lag op het water van de 
wasbak in hun kleine cellen. Ook gebeurde 
het regelmatig dat broeders stuifsneeuw 
op hun dekens aantroffen in de vroege 
ochtend. Ook tijdens het eten werd er niet 
gesproken en werd er voorgelezen tot  
de overste soms met een belsignaal en  
de woorden “Deo gratias” het sein gaf  
dat er gesproken mocht worden.  
’s Avonds was een kort (half uur tot drie 
kwartier) ontspanningsmoment, waarbij 
gesproken en gerookt mocht worden. 

Donderdagmiddag was een wandel- en 
sportmiddag waarbij vaak volleybal werd 
gespeeld. De novicen en broeders werden 
ingeschakeld voor allerlei huishoudelijke 
taken. Onder meer het schillen van 
aardappelen en groente schoonmaken 
voor 180 mensen. Alle broeders werkten 
mee om de grote kloosterfamilie 
draaiende te houden. Hoewel het een 
erg streng regiem was, heeft Gerrit er 
goede herinneringen aan overgehouden. 
“We hadden heel veel plezier onderling” 
weet hij nog en zondag was het wat 
vrijer. Langzamerhand werden de regels 
soepeler.

In het noviciaatsjaar mocht Gerrit in de 
drukkerij werken. Ook in stilte. Na de 
drukkerij heeft hij een indrukwekkende 
carrière gemaakt. Hij werd naar Rome 
gestuurd, (hoewel hij eigenlijk liever een 
opleiding tot ziekenbroeder wilde volgen, 
maar een verzoek van de Provinciaal kon  
je niet weigeren). In Rome werd hij 
ingezet voor de verzorging van de MSC 
bisschoppen die het Concilie bezochten. 
Eerst was het een tijd met heel veel 
heimwee. Hij kende geen Italiaans en 
kon niemand verstaan. Later ging het 
beter en nam hij veel taken op zich op 
het generaal secretariaat. Hij deed dat 
13 jaar totdat het hem te veel werd. De 
‘Brigato Rosso’ vermoordde mensen op 
klaarlichte dag en Gerrit was er tweemaal 
getuige van dat er een lijk in de straat lag. 
Bovendien wilde hij, perfectionistisch als 
hij is, alles tot in de puntjes verzorgen. Het 
mondde uit in een crisissituatie. Hij werd 
liefdevol opgevangen en naar Nederland 
teruggebracht. Na een herstelperiode 
nam hij weer diverse functies op zich, 
onder meer in de parochie Tivoli in 
Eindhoven, in Arnhem bij COVIP (Centrum 
voor ondersteuning vrijwilligers in het 
pastoraat) en in Tilburg bij Vraag en 
Aanbod Internationaal, waar hij lange tijd 
zijn bijdrage leverde, onder meer met 
notuleren. Dat laatste heeft hij ook lange 
tijd voor het provinciaal bestuur gedaan. 
Uiteindelijk runde hij samen met Sjaak 
Veken, het secretariaat.

Gerrit is een dankbaar mens. Hij heeft 
nooit spijt gehad van zijn beslissing om 
in te treden bij MSC en geniet nu van de 
vrijheid en de verzorging die hij krijgt.

Hilda van der Plaats

DOOR DE MSC 
BEWOGEN

In 2004 kwam het boek uit ‘Door de 
wereld bewogen, geschiedenis van de 
Nederlandse Missionarissen van het heilig 
Hart. Die geschiedenis is geschreven door 
Gabrielle Dorren. Nu de Nederlandse 
MSC provincie honderd jaar bestaat, leek 
het ons een goed idee om Gabrielle eens 
te bevragen naar het beeld dat zij zich 
gevormd heeft van de MSC.

De eerste vraag is dus: wat voor beeld 
heb jij van de MSC?
Ik heb de kans gekregen om heel dichtbij 
te komen. Het archief was nog aan huis, 
aan de Bredaseweg, en zo kwam ik dus 
enkele jaren veel over de vloer. Mij trof 
de hartelijkheid en openheid, het was 
een warme club en er werd gelachen. 
Het was voor mij ook een heel andere 
kennismaking met de kerk; meer van 
binnenuit, levendiger en hartelijker dan 
het instituut dat de kerk voor mij was 
geworden. Ik ontmoette mannen die sterk 
op de maatschappij en haar noden waren 
betrokken. Wat mij verder trof, was dat ze 
aan de ene kant een heel praktische inslag 
hadden, maar ook veel waarde hechtten 
aan cultuur. Dat was in de opleiding al zo: 
aandacht voor toneel en dat soort dingen. 
Verder viel me in hun onderlinge omgang 
maar ook in de contacten met mij een 
leeftijdloze sfeer op: daarmee bedoel ik 
dat oudere paters en broeders toch heel 
jong waren van hart en geest. Je kon 
over van alles en nog wat praten. Er was 
trouwens ook helemaal geen voorbehoud 
gemaakt in de opdracht. Ik kijk met plezier 
en dankbaarheid terug op alle gesprekken 
die ik gevoerd heb. Die gingen soms met 
veel emoties gepaard, dus ook daar waren 
openheid en vertrouwen troef.

Terwijl je toch aan het praten bent in een 
congregatie, die qua aantal en leeftijd op 
zijn retour is.
MSC is inderdaad minder zichtbaar 
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geworden en timmert niet zo aan de weg 
als de oude ordes. En dat heeft ook iets 
verfrissends, want je kunt je afvragen of 
iets altijd moet blijven voortbestaan in 
de vorm die ooit gekozen is. Eigenlijk 
typisch MSC, om ook daarin vrij praktisch 
en no nonsens te zijn. Bovendien gaat hun 
spiritualiteit in andere vormen nog altijd 
door, bijvoorbeeld in hun contacten van 
mens tot mens. 
 
Het zijn de Missionarissen van het Heilig 
Hart. Heb je ook iets gemerkt van dat 
element van het Heilig Hart.
Toch wel. Ik vond het best een 
ingewikkelde devotie, een beetje zoetig 
ook. Maar in de dagelijkse praktijk en in 
de interviews merkte ik aldoor associaties 
met het hart, hart voor mensen, je hart 
laten spreken. Dat altijd weer boven het 
‘wettische’ de warmte van het hart moet 
staan. Dat heeft misschien ook iets te 
maken met het tijdsgewricht waarin ik 
ingestapt ben. Was ik decennia eerder 
begonnen, dan had ik misschien heel 
andere verhalen en accenten gehoord. 
Maar toch ook bij die eerste mensen, 
als je die brieven leest van die eerste 
Nederlandse broeders die eind 19e 
eeuw naar de missie gingen: dan had 
het gouvernement het over die wilden, 
terwijl broeders als Henkelman en Adan 
in hun eerste contacten juist een hele 
gunstige indruk van ze kregen. Dat waren 
uit de klei getrokken Brabanders, die toch 
meteen bepaalde dingen aanvoelden 
of herkenden, dingen wilden zien. En 
daar dus ook hun hart lieten spreken. Ze 
schreven bijvoorbeeld: ze delen alles met 
elkaar. En dan denk ik: wat leuk om op die 

Op 4 januari 2019 was het precies 
honderd jaar geleden dat de Dochters van 
O.L.Vrouw van het heilig Hart een stichting 
begonnen in het Twentse Overdinkel. 
Wel een feit dat gevierd moet worden! 
Omdat deze datum midden in de winter 
viel werd besloten om het feest uit te 
stellen tot zondag 7 april 2019. Enkele 
enthousiaste mensen uit de parochie 
vormden een comité om het feest voor 
te bereiden, samen met beide zusters 
die er na al die jaren zijn overgebleven. 
Zr. Castissima Neefjes, die inmiddels al 
60 jaar in Overdinkel woont, heeft er 
veel betekend voor het onderwijs en Zr. 

manier naar die mensen te kijken, voorbij 
de stereotypen. Dan zie je het missionaire, 
niet in de zin van zieltjes winnen, maar van 
respect en herkenning en van een wens 
om anderen verder te brengen. Die lijn 
loopt de hele 20e eeuw door, en kan met 
vele voorbeelden in de Filipijnen, Brazilië 
maar ook Nederland worden aangevuld.
 
Heb je ook verschil gemerkt tussen de 
MSC ’ers die naar het buitenland gingen 
en de mensen die in Nederland bleven en 
daar parochie-werk deden?
Die leefomgevingen waren natuurlijk zeer 
verschillend, andere culturen, andere 
tradities en gebruiken et cetera. En dat 
is op den duur natuurlijk heel vormend. 
Maar voor ieder gold dat hij moest zich 
zien te verhouden tot anderen en tot 
de plek waar hij leefde en werkte; ieder 
werd uitgedaagd het beste van zichzelf 
te geven om anderen vooruit te helpen. 
Dus hoewel de missionarissen uiterlijk 
meteen te herkennen waren, waren de 
overeenkomsten met degenen die in 
Nederland bleven in feite groter dan de 
verschillen, uitzonderingen daar gelaten 
natuurlijk. Het binnenlands werk is in mijn 
boek helaas een beetje onderbelicht 
gebleven. Je moet nu eenmaal keuzes 
maken en omdat MSC een echte 
missiecongregatie is en zich ook zo 
profileerde, kozen we er voor het accent 
op het missionaire gedeelte te leggen.

Wat heeft dat zoeken bij de MSC voor jou 
zelf betekend?
Eigenlijk heel veel: het heeft mij anders 
en nieuw naar het geloof laten kijken, 
en daarmee mijn verstaan van het leven 

beïnvloed. Het is voor mijn loopbaan ook 
heel beslissend geweest. Als historica 
werkte ik in de academische en culturele 
wereld, maar sinds mijn onderzoek bij de 
MSC werk ik vooral in het religieuze veld. 
Belangstelling voor mensen en voor religie 
heb ik altijd gehad, maar ik ontdekte 
hoe inspirerend het is om met mensen 
te praten en om te gaan die werkelijk 
vanuit hun geloof proberen te leven. Hun 
ervaringen en verhalen verder brengen lukt 
alleen als er ook bij jezelf iets resoneert. 
Al luisterend werd ik uitgedaagd om na te 
denken over mijn eigen leven. 

Sinds de middelbare school had ik me 
steeds verder los gemaakt van het geloof 
en zeker van de kerk. Tot een breuk is 
het nooit gekomen, maar ik kon me niet 
goed vinden in het instituut en bepaalde 
kerkelijke standpunten. Er waren genoeg 
wijze, liefdevolle gelovigen voor wie ik 
veel respect had, zoals mijn ouders en 
mijn heeroom, Antoon de Graauw. Was 
de kerk maar zoals zij, dacht ik dan. Pas 
toen ik in 2001 de uitnodiging van de 
MSC aannam, wat dus best een waagstuk 
was, begon in te dalen: zij zijn de kerk, 
net als al die paters en broeders die ik van 
nabij leerde kennen. Met dat inzicht werd 
ook geloof weer iets wat mij persoonlijk 
aanging en dat opnieuw voor me ging 
leven. Mijn opdracht voor de MSC was 
daartoe de aanzet. Het is heel mooi om 
zo met mensen te mogen optrekken en 
van zo nabij hun geloofsleven te ervaren. 
Dat doe ik intussen bijna twintig jaar en bij 
verschillende congregaties, prachtig werk! 

Gerard Noordermeer

EEUWFEEST IN 
OVERDINKEL

Leokorda Kok werkt er 48 jaar en heeft er 
veel bijgedragen aan het welzijn van de 
mensen. 

HET WORDT FEEST!
Op 7 april zal de feestelijke viering zijn 
in de parochiekerk. Daarna is er een 
receptie in de Pax Christischool. Er wordt 
een mooi gedenkboek samengesteld, dat 
bij die gelegenheid wordt aangeboden. 
Felix Nijland, journalist, heeft zich bereid 
verklaard om deze taak op zich te nemen. 
In diverse archieven werd ijverig gezocht 
naar gegevens en er werden mensen 
opgespoord die nog iets konden vertellen 
over hun ervaringen met de zusters, zowel 
vroeger als in latere jaren, wat een aantal 
interessante interviews opleverde. Er werd 
gezocht in oude dagboeken en er kwamen 
talloze foto’s tevoorschijn. 

HOE IS DEZE STICHTING TOT  
STAND GEKOMEN?
Pastoor G. van Laak zocht zusters voor  
zijn Gerardus Majella parochie en hij  
had al bij verschillende congregaties 
vergeefs aangeklopt. Op 7 februari 1918 
kwam hij zelf naar Tilburg, waar nauwelijks 
drie jaar eerder ons moederhuis was 
geopend. Hij vroeg zusters voor een 
bewaarschool en voor de lagere school  
en ook een wijkverpleegster. Na overleg 
werd besloten om op het verzoek van  
de pastoor in te gaan. De bisschop gaf 
verlof, maar de zusters waren niet in staat 
om zelf een klooster te bouwen. Besloten 
werd dat de parochie het zou bouwen en 
de zusters zouden huur betalen ‘in natura’: 
d.w.z. ze zouden het kerklinnen verzorgen, 
de school schoonhouden en naailessen 
geven.  
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In Memoriam

Overleden familieleden bij de zusters:

14 dec, mevr. E. Alders-Keur
schoonzus van zuster Agnita Alders

20 dec, mevr. D. Verbeek-Appeldoorn
schoonzus van zuster Gertrudis Verbeek

12 jan, mevr. E. Langelaan-Kok
zus van zuster Leokorda Kok

16 jan, mevr. T. Clarijs-Rijk
zus van zuster Norbertine Rijk

17 jan, mevr. J. van Corven-van Santvoord
zus van zuster Jeannette van Santvoord

4 maart, Zuster Helena Kox
zus van zuster Williana Kox

16 maart, Mevr. A. Michielse-Verschuren 
zus van zuster Elisabeth Verschuren

19 maart, Mevr. L. Schepens-Cox
zus van zuster Catharinia Cox

Jubilea

Jubilea bij de zusters 25 augustus:
75 jaar geprofest, Zr Philiberta Verkleij
70 jaar, Zr Williana Kox
65 jaar, Zr Elisabeth Verschuren
60 jaar, Zr Fidels van Vugt (21 november)
50 jaar, Zr Jolanda Akkermans (11 oktober)

Jubilea bij de MSC
28 januari:
25 jaar priester,  Tarsis Siswanto
5 september:
65 jaar priester, Henk/Henry de Heij
  Bèr von Peij
24 augustus:
60 jaar priester, Henk Groenewegen
  Ton Scheer
11 september:
70 jaar priester, Harrie van Engelen
21 september:
75 jaar geprofest, Harrie van Engelen  
70 jaar geprofest, Henk/Henry de Heij
  Bèr von Peij
65 jaar geprofest, Jan van Goozen
  Henk Groenewegen
  Ton Scheer
60 jaar geprofest Piet Commandeur
  Albert Smit

DE KOMST VAN DE ZUSTERS
Twee zusters reisden al vooruit om de 
verhuiswagen op te vangen. Ze vertrokken 
om 6 uur in de morgen en arriveerden om 
3 uur ‘s middags, nog een wereldreis in 
die tijd! Ze werden hartelijk verwelkomd 
door de pastoor en mochten in de pastorie 
slapen tot de andere zusters zouden 
komen. Op Nieuwjaarsdag kwamen er 
al mensen om hun kinderen op te geven 
voor de bewaarschool, het was duidelijk 
dat de behoefte groot was! Op 4 januari 
arriveerde de communiteit: Zr Lambertine 
Vincent, die de overste zou zijn, met de 
zusters Antonia Jonker voor de ziekenzorg, 
Francisca Strackx voor de kleuterschool 
en Paula Paalvast voor het huishouden. 
Ze werden op de pastorie uitgenodigd 
voor het diner en toen in de namiddag 
de verhuiswagen aankwam, namen zij hun 
intrek in hun nieuwe klooster. De volgende 
dagen waren ze druk met inrichten van hun 
huis. Ze gingen naar Losser om kennis te 
maken met de dokter en de burgemeester 
en met de religieuzen in de buurt. Op 
11 januari kregen ze bezoek van Moeder 
Gertrude, de algemene overste die de 
nieuwe stichting wilde zien. In het dagboek 
lezen we: “we hadden het hele klooster 
uitgeschrobd en gedweild, dat was alles 
wat we konden doen, daar wij totaal niets 
hadden om te versieren. Het was jammer 
genoeg erg koud buiten, maar ook binnen, 
omdat de steenkolen zeer schaars waren 
en wij maar op één plaats konden stoken.”
Op de 13e werd de kapel ingewijd door 
de pastoor en daarna het hele huis van 
de zolder tot de kelder. Daags daarna 
was er een plechtige Mis in de kerk die 
druk bezocht werd; daarna ging het in 
processie naar de school, het kruis voorop, 
de pastoor met zijn twee heerbroers, de 
kerkmeesters, de koorzangers, de zusters 
en de kinderen en daarna een hele stoet 
parochianen en natuurlijk de harmonie! 
De kinderen, inmiddels al 70, werden 
getrakteerd op chocolademelk.

BEGIN VAN HET APOSTOLAAT
Zr Francisca kon meteen aan de slag 
in haar bewaarschool. In Tilburg waren 
wel enkele zusters in opleiding voor 
onderwijzeres, maar die zouden pas over 

twee jaar klaar zijn. Voorlopig werd de 
lagere school, die in mei met twee klassen 
begon, geleid door een hoofdonderwijzer 
met enkele dames onderwijzeressen. 
Diezelfde maand werd ook een naaischool 
geopend door Zr Lambertine en Zr Paula, 
25 meisjes hadden zich opgegeven. Zr 
Antonia was al in de eerste week geroepen 
bij enkele zieken in het dorp en werd al 
gauw de vertrouwde wijkverpleegster in de 
parochie. De zusters deelden in al het lief 
en leed van de parochie; ze bereidden de 
kinderen voor op de eerste communie en 
hadden een belangrijke rol in de jaarlijkse 
Gerardusprocessie. Ze waren al gauw niet 
meer weg te denken in Overdinkel. 
Het werk breidde zich uit in de jaren die 
volgden; er kwamen meer zusters; de 
communiteit verhuisde enkele malen, in 
latere jaren slonk hun aantal geleidelijk, tot 
er tenslotte nog twee overbleven.
Maar niemand had kunnen voorspellen 
dat ons oudste klooster, na Tilburg, nog 
eens het eeuwfeest zou vieren! De Brug 
wenst de zusters en de parochie van harte 
proficiat!

Zr Immaculata


