
In menig huis en kerk is de kerststal weer 
tevoorschijn gekomen en als de engel 
is uitgepakt geven we haar een plaats 
bij de ingang van de stal; het spijkertje 
zit er nog, dus dat is gauw gebeurd. De 
engelen spelen een grote rol in de Bijbelse 
verhalen van het Oude- en Nieuwe 
testament. Ze zijn de boodschappers van 
het licht, geven bescherming of zoals in 
het kerstverhaal, verkondigen zij de blijde 
boodschap aan de herders die de wacht 
hielden bij hun schapen: “Opeens stond er 
een engel van de Heer bij hen en werden 
ze omgeven door het stralende licht van 
de Heer, zodat ze hevig schrokken. De 
engel zei tegen hen: ‘Wees niet bang want 
ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het 
hele volk met grote vreugde zal vervullen: 
Vandaag is in de stad van David voor jullie 
een redder geboren. Hij is de Messias, de 
Heer. Dit zal voor jullie een teken zijn: jullie 
zullen een pasgeboren kind vinden dat in 

doeken gewikkeld in een voerbak ligt’.  
En plotseling voegde zich bij de engel een 
groot hemels leger dat God prees met 
de woorden: ‘Eer aan God in de hoogste 
hemel en vrede op aarde voor alle mensen 
die hij liefheeft’. (Luc. 2, 9-14)
Als we deze boodschap bij ons binnen 
laten komen dan kan ze onze ziel 
raken. Volgens de bekende Benedictijn 
Anselm Grün, moeten de engelen ons 
binnenleiden in de rijkdom van onze 
ziel. Ze moeten ons stimuleren die 
mogelijkheden te ontplooien die in onze 
ziel zijn gelegd. Tussen onze engel en onze 
ziel zit een verbindingsschakel en dat is: 
VERTROUWEN… wees niet bang!
Was dat ook niet de functie van de 
engelbewaarder in geval van nood? Hoe 
vaak horen we niet zeggen: ‘Er heeft 
een engeltje op haar of zijn schouder 
gezeten’, als iemand aan een noodlot is 
ontsprongen of gered is uit een gevaarlijke 
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Van de Redactie
In dit nummer borduren we nog verder 
op het 100-jarig bestaan van de MSC-
provincie Nederland, door interviews met 
de provinciaals van drie provincies: België, 
Filippijnen en Indonesië. Ook staat er een 
interview in met mgr Suwatan uit Indonesie, 
die ook bij de feestelijkheden aanwezig was.
Bij de FDNSC is een kapittel gehouden 
waarin zeer belangrijke besluiten genomen 
zijn voor de toekomst. Dat komt aan de 
orde in een interview met zr Lies van 
Alkemade, provinciaal overste. We gaan 
terug in de tijd met een prachtige foto 
van de hele gemeenschap van Missiehuis 
Driehuis in 1950. Van de vaste rubrieken is 
dit keer alleen ‘Goed voor je Hart’ overeind 
gebleven. In dit nummer alle aandacht voor 
‘engelen’. Allereerst in een column van Piet 
Winkelaar, die het verschijnsel oprakelt dat 
je in Driehuis een engelbewaarder kreeg, en 
daarop verder borduurt. En daarnaast in de 
Kerstwens van zr Lies. En bij die Kerstwens 
wil ik mij van harte aansluiten door u een 
zalig Kerstmis te wensen!

Gerard Noordermeer
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situatie. En als het niet gebeurt; als iemand 
wel verongelukt of te jong sterft? Waar 
was dan die bewaarengel? Juist in de 
gevaarzone moet onze ziel in actie komen 
om het beste in ons naar boven te halen. 
Ik denk aan de verongelukte vrachtwagen- 
chauffeuse. Ze kwam om in haar eigen 
vrachtwagen, een jonge vrouw die zich 
zo stoer in de mannenwereld een plaats 
had veroverd. Toen haar dode lichaam, als 
voor een prinses, in een open vrachtwagen 
naar haar laatste rustplaats werd gereden, 
stonden langs de weg rijen trucks en voor 
de cabines de big boys als een erehaag 
voor haar. Ze bogen hun hoofden als 
knikengelen en verborgen zo hun emoties, 
hun zielen geraakt door het verlies. 

Zij waren de engelen die haar begeleidden 
naar het Hemelse Jerusalem, zoals we dat 
zingen in het ‘In Paradisum’ bij uitvaarten.
Waarom spraken die beelden op TV mij 
zo aan? Ik dacht terug aan mijn jongste 
zusje. Zij was een ‘mongooltje’ zoals we 
dat toen noemden. Als de fanfare door het 
dorp liep zei mij moeder: ‘Ga gauw met 
dat kind achter de fanfare aan, want dat 
vindt ze zo fijn.’ Toen ze vijf jaar was lag 
ze opgebaard in onze voorkamer. ‘Ze is nu 
een engeltje’, zei mijn moeder. De stoere 

Mijn engel Gabriël — Toon Hermans

Ik had een eigen engel en die heette Gabriël,

die engel had ik nodig want ik kneep ‘m as de hel.

Hij sloeg meteen z’n vleugels uit bij elk gevaarlijk spel:

heilig soort gevogelte, m’n engel Gabriël.

En onder glazen stolpen zag ik de Madonna staan,

daar brandde dan ’n lampje bij en vóór ’t slapen gaan,

dan werden alle kinderen gewassen in de teil:

en dan het Onze Vader knielend op het koude zeil.

Soms zit ik diep te denken wat dat bidden toch zou zijn,

dat deej ik vroeger nooit en daarom ging ’t toen zo fijn,

ik steek nog wel ’ns ’n kaarsje aan en sla nog wel ‘ns ’n kruis:

maar ’t gaat toch niet zo lekker meer, als vroeger bij ons thuis.

Ik heb nog wel eens heimwee naar m’n engel Gabriël.

Ik heb ‘m wat verwaarloosd, ja echt waar, ik weet ’t wel.

Maar zit ik in de piepzak, in de rats of in de rouw:

dan roep ik net als vroeger: “Gabriël waar zit je nou?”

vrachtwagenchauffeurs rijden regelmatig in 
lange colonnes met kinderen/mensen met 
het Down syndroom luid toeterend door 
de straten. Je ziet ze met glunderende 
gezichten zitten hoog in de cabines 
en zoeken contact met hun familie en 
vrienden langs de weg die eveneens mee 
genieten. Daar ontmoeten ‘een leger 
engelen’ elkaar en verkondigen de 
blijde boodschap. 

In het verkeer kun je je weleens ergeren 
aan de vrachtwagenchauffeurs als ze zich 
als heer en meester gedragen op de 
weg, maar als hun ziel gaat roeren dat 
zijn het prachtkerels en -vrouwen die mij 
ontroeren door dit grootse gebaar van 
medemenselijkheid. Kerstmis, het feest 
van de menswording van Jezus, maar ook 
van onze menswording, elke dag weer 
opnieuw. Blijf daarom zoeken naar die 
engel, die elke mens is toegewezen zoals 
Toon Hermans ook deed in zijn tijd.
Die zoektocht wens ik u dit komende  
jaar toe.

Zalig Kersfeest en gezegend 2020.

Zuster Lies Alkemade, fdnsc

UITDAGINGEN GENOEG!
Een gesprek met Bogey Cabrera, 
provinciaal van de Filippijnen.

De Nederlandse provincie heeft een 
lange geschiedenis met de Filippijnen: de 
MSC startte daar 110 jaar geleden haar 
werkzaamheden. Hoe kijkt u terug op die 
geschiedenis? Ik ben zeer geïnteresseerd 
in de geschiedenis van de MSC, ik heb 
er recent een lezing over gegeven. 
Wat mij opvalt: toen de Nederlandse 
missionarissen in 1908 vertrokken naar 
de Filippijnen heeft men heeft zich niet 
gerealiseerd hoe groot de uitdaging 
voor de missionarissen was: het weer, 
de enorme afstanden, maar vooral: men 
had zich niet gerealiseerd hoe arm het 
was. Het werd ook niet beschouwd als 
een missiegebied, maar als een pastoraal 
gebied. Je kon ook moeilijk nee zeggen 
als je gevraagd werd naar de Filippijnen te 
gaan: het was gewoon parochiewerk. Maar 
het waren zulke grote uitdagingen, dat het 
wel degelijk een missie was om daar de 
liefde van het Heilig Hart te presenteren.
We zijn gegroeid naar een zelfstandige 

provincie, en natuurlijk heeft dat over 
en weer pijn gekost. Het was niet altijd 
gemakkelijk. Maar het was een proces van 
vertrouwen: het is jullie tijd, ga je gang. En 

dankzij de eerste Filippijnse medebroeders 
die verantwoordelijkheid op zich namen 
in de Filippijnse provincie, hebben we ons 
ontwikkeld als een autonome provincie. 
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NOOD AAN MENSELIJKE WARMTE

Belangrijke personen in dit proces waren: 
Manny Hilario, Lope Castillo en  
Fil Pelingon. Wat wij geërfd hebben van 
onze ‘moederprovincie’: ‘pro-people’ 
en ‘pro-poor’; dat is waar wij voor 
staan. Een ander deel van de erfenis 
van de Nederlandse provincie is de 
communicatiestichting voor Azië (CFA).  
We zijn in een hoog tempo de 
verschuiving aan het maken van gedrukte 
media naar digitale media. Dat is een 
erfenis waar wij zeer zuinig op zijn. Wij 
zijn ook blij met onze deelname aan de 
internationale gemeenschap in Nederland. 
Dat is ook een hele uitdaging. We weten 
niet waar het op uit gaat komen, maar 
we gaan ervoor! We hebben ons als 
provincie tot doel gesteld dáár te gaan 
waar de MSC nog niet vertegenwoordigd 
is. We zijn serieus aan het kijken naar 
Libanon en Taiwan; in Libanon zouden we 
volgend jaar gaan starten. We hebben 

daar natuurlijk een belangrijke springplank: 
er werken 60.000 Filippino’s in Libanon, 
30.000 legaal, 30.000 illegaal. Maar dat 
betekent natuurlijk ook dat er keuzes 
gemaakt moeten worden: als je mensen 
vrijmaakt hiervoor, moet je dan ander 
werk opgeven? We zullen in dit soort 
missies ook tot samenwerking komen met 
andere provincies. En als we naar Libanon 
gaan, dan zal dat zijn in samenwerking 
met de Jezuïeten. Mogelijk hebben we 
volgend jaar drie mensen beschikbaar 
om in Libanon te gaan werken. En omdat 
we keuzes moeten maken zitten we de 
laatste jaren wat minder in de parochie; 
we hebben parochies overgedragen, 
om zo mensen vrij te maken. En kijkend 
naar de toekomst? De samenleving in 
de Filippijnen verandert erg snel, de 
secularisatie gaat zich ook daar snel 
voltrekken. We moeten leren ontdekken 
hoe we relevant kunnen zijn voor de 

mensen los van parochies. Toen de 
missionarissen uit Nederland kwamen was 
hun voornaamste zaak: vestigen van de 
lokale kerken. De meeste plaatsen waar 
de MSC werken bevinden zich nu buiten 
de parochies. We hebben centra voor de 
armen opgericht in alle vijf districten. En 
elk district heeft zijn eigen aandachtspunt. 
Bovendien zijn we ook gekomen tot een 
centraal thema: de armste is moeder 
aarde: zorg voor de schepping als  
centraal aandachtspunt. Er zijn in totaal 30 
studenten en in Del Monte, Agusan del 
Sur, is een pilot project: ons bewust van de 
massale kap van de bossen die plaatsvindt, 
worden er inheemse bomen geplant.
Tenslotte is er het Spiritualiteits  
Centrum in ontwikkeling in Canlanipa, 
Surigao del Norte. 
Kortom: genoeg te doen!

Ben Verberne & Gerard Noordermeer

Interview met Germaan van Muylder, 
provinciaal van België 

Beide provincies hebben al een 
lange geschiedenis samen, maar de 
samenwerking lijkt de laatste twintig jaar 
echt goed op gang gekomen. ‘Bij het 
kapittel van 1993 hebben Ton Swart en ik 
afgesproken, dat we nauwer zouden gaan 
samenwerken, en die samenwerking is 
inderdaad gegroeid. Er werden sindsdien 
jaarlijkse bijeenkomsten gehouden’.

AUTONOMIE
Op de vraag hoe het komt dat in 
Vlaanderen zoveel alleenwonende MSC’ers 
zijn: ‘Dat is heel geleidelijk aan gekomen, 
daar is niet bewust voor gekozen. Na 
de onafhankelijkheid van Kongo in 1960 
zijn er nogal wat missionarissen in België 
blijven hangen, omdat ze door de politieke 
spanningen niet meer terug konden. 
Dat waren veelal nog jonge mensen. Wij 
hadden in onze gemeenschappen geen 

pastoraal werk, zij zochten in parochies 
of instellingen pastoraal werk te doen 
en gingen daar dan alleen wonen. En 
dan is de weg terug om weer in een 
gemeenschap te gaan wonen niet zo 
makkelijk. En ook nu ze ouder zijn blijven 
ze op zichzelf wonen of in een rusthuis. 
Een oude boom verplant je niet zo 
makkelijk meer. Er zijn evenveel confraters 
die alleen wonen, als die samenwonen. 
We hebben er wel veel energie in gestopt 
om ze in kringen bij elkaar te laten 
komen. Want je voelt wel de behoefte 
aan saamhorigheid: als ze samenkomen 
is iedereen er. Ik heb er ook veel werk in 
gestoken toen ik merkte dat er confraters 
waren, die geen contact meer hadden met 
de provincie; zelfs confraters die elkaar 
niet kenden. Bij de MSC zijn de provincies 
heel autonoom, in vergelijking met 
andere congregaties, die veel centraler 
aangestuurd worden, en zo hebben wij 
in onze provincie ook veel autonomie 
toegestaan. Onze provincie is ook echt 
wel een missionaire provincie: ongeveer 
tweederde is naar de missie gegaan. We 
zaten als provincie in Kongo, Kameroen, 
Senegal en Brazilië.

INTERNATIONALE COMMUNITEIT
We zijn bezig met het opzetten van een 
internationale gemeenschap. De provincie 
staat daar achter, er is duidelijk draagvlak 
voor dit initiatief. Het is wel belangrijk dat 
zij zich richten op nieuwe mensen: mensen, 

die wij in de huidige situatie niet bereiken; 
mensen die op zoek zijn naar zin en deze 
in de huidige kerk niet kunnen vinden, 
maar die blij zijn als ze aangesproken 
worden. En nieuwe mensen vanuit een 
andere cultuur maken een aparte kans om 
toegankelijkheid te wekken. Voorwaarde is 
natuurlijk dat ze de taal beheersen. Onze 
mensen zijn nu veeleisender qua taal, dan 
toen wij naar de Kongo gingen. Je moet 
wel een onderscheid maken: op rationeel 
niveau moet je de taal perfect beheersen. 
Maar als je getuigend vanuit enthousiasme 
over iets spreekt, dan luisteren ze minder 
naar de taal dan naar van waaruit je iets 
zegt. Met ons charisma van het Hart maken 
wij kans: mensen hebben nood 
aan menselijke warmte. Maar nogmaals: 
je moet het wel zoeken buiten de 
traditionele kaders, en dat is misschien 
wel een probleem: mensen, die naar hier 
komen, komen uit een gemeenschap van 
traditionele kaders. Wij proberen dan 
ook bij de start ervoor te zorgen dat ook 
een leek van hier mee doet, zodat het 
niet te klerikaal wordt en je dicht bij de 
mensen kunt komen te staan. Mark van 
Beemen, die ook meegedaan heeft aan 
de internationale communiteit in Engeland 
zal daar ook deel van uit maken. En dat is 
geen mens van de kerkstructuur. Die gaat 
de straat op en heeft het charisma van de 
ontmoeting.

Ben Verberne & Gerard Noordermeer
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MISSIEHUIS DRIEHUIS

EEN ENGEL VOOR IEDEREEN

Paters, broeders en leerlingen van 
het Missiehuis Driehuis in 1950, 
gefotografeerd bij gelegenheid van 
het bezoek van pater Patrick McCabe, 
generale overste. Na de Eerste 
Wereldoorlog meldden zich voor 
kleinseminarie in Tilburg meer kandidaten 
dan de Apostolische School (de officiële 
naam!) kon verwerken. Besloten werd een 
tweede Apostolische School te beginnen 
boven de rivieren. Na overleg met de 

Op de lagere school, zo noemden we 
die vroeger, leerden we dat iedereen een 
engelbewaarder had. Zo’n engelbewaarder 
was een bijzonder wezen, een onzichtbare 
geest die naast je liep, je terzijde stond 
en je beschermde tegen allerlei onheil. In 
de kerk stonden engelen afgebeeld met 
grote vleugels en helemaal in het wit, maar 
het waren geen meisjes, geen vrouwen, al 
vond ik wel dat ze een lief gezicht hadden. 
Wij zaten op de katholieke jongensschool 
Sint Jozef en daar waren alleen maar 
mannen en jongens. Vrouwen speelden er 
geen rol. Engelen waren dus zeker geen 
vrouwen maar mannen waren het ook 
niet. Engelen waren onzijdig, al wisten 

we niet wat dat precies inhield. Je mocht 
je engelbewaarder wel je vriend noemen 
en je kon met hem praten al zei die nooit 
wat terug. Hij was er helemaal voor jou. 
Iedereen had z’n eigen engelbewaarder. 
De kunst was goed naar hem te luisteren 
want hij wist precies wat je moest doen. 
Hij had van God de opdracht gekregen je 
te helpen en niet de verkeerde dingen te 
doen. Maar luisteren naar je eigen engel 
was niet makkelijk want hij praatte niet en 
je hoorde niks. Je moest in hem geloven.   
Ik was ervan overtuigd een engel-
bewaarder te hebben die niet hoefde in 
te grijpen want ik was bijzonder braaf en 
gedroeg me netjes. Toen ik op twaalfjarige 

leeftijd naar het missiehuis van de paters 
in Driehuis ging, werd een jongen uit het 
vijfde jaar mijn engelbewaarder. Hij was 
een jaar of zeventien en zei dat ik alles 
aan hem mocht vragen want hij zat in de 
Poëzis en wist overal van. De Poëzis was 
de naam voor de vijfde klas en de zesde 
klas noemden ze de Retorica. Ik zat in 
de Sexta, dat was de eerste klas en dat 
betekende dat ik nog zes jaar te gaan 
had. De tweede heette zo de Quinta, de 
derde de Quarta en de vierde de Tertia.
Ben jij mijn engelbewaarder, vroeg ik toen 
voor alle zekerheid. Ja, zei hij, bij wijze 
van spreken natuurlijk, want ik heet Kees 
van der Aar, maar misschien lijk ik wel een 

vicaris-generaal van het bisdom Haarlem 
kocht de Congregatie 6 hectaren grond 
in Driehuis, ten Noorden van Haarlem. 
Prijs: 58,000 gulden! De bouw van het 
Missiehuis (1923) werd overigens een 
Brabantse aangelegenheid: Frans de 
Beer uit Tilburg werd de architect en de 
aannemers waren de Helmondse Gebrs. 
van Lieshout, die eerder de nieuwbouw 
in Stein hadden verzorgd. In 1974 werd 
‘Driehuis’ verkocht aan de Koninklijke 

Marine. In een periode van ruim vijftig 
jaar volgden tal van leerlingen hier hun 
opleiding. Net als op andere seminaries 
ging een minderheid van hen na ‘Driehuis’ 
door met de priesterstudie. De vorming 
die zij van huis uit en als aspirant-MSC’ers 
hadden meegekregen drukte een 
belangrijk stempel op hun latere leven. 

Ben Verberne



- 4 - - 5 -

beetje op je engelbewaarder. Je mag me 
alles vragen want ik ben hier al een hele 
poos en ik kan je bij alles helpen. Maar na 
twee dagen had ik amper nog vragen en 
zag ik hem niet meer. Hij had alles verteld 
wat ik moest weten en ik zag hem alleen 
nog van verre tussen de ouderejaars. Dan 
zwaaide hij. Zo ging het eigenlijk ook 
met mijn echte engelbewaarder, maar die 
zwaaide niet eens. Die was onzichtbaar.
Vele jaren later vernam ik dat engelen 
en duivelen afkomstig waren van de 
profeet Zarathoestra die vele eeuwen 

voor het begin van onze jaartelling leefde 
en die leerde dat het leven bestond uit 
een voortdurende strijd tussen goed 
en kwaad, tussen het rijk van Ahoera 
Mazda die het goede propageerde en 
het rijk van Ahriman die het kwaad en het 
verderf verspreidde. Feitelijk een geniale 
visie uit de verre oudheid om beide 
demonen zo te verbeelden. Freud sprak 
over Eros en Thanathos maar bedoelde 
daarmee ongeveer hetzelfde. De beide 
oerkrachten bij Zarathoestra hadden 
helpers, Mazda had engelen en Ahriman 

duivels. Zo is het gekomen. Nadien 
hebben vele godsdiensten er het nodige 
van overgenomen want ook bij jodendom, 
christendom en islam spelen engelen en 
duivels een rol. Oud en wijs geworden en 
minder gelovig, denk ik nu dat het nog 
niet zo’n slecht idee is om af te spreken 
dat iedereen een engel heeft. Ik weet 
niet of dat een engelbewaarder moet zijn 
en of die ons moet bewaren, bewaken 
of behoeden voor fouten en verkeerde 
beslissingen want die hebben we juist 
nodig om verder te komen en wijzer te 
worden, maar gewoon een engel die je bij 
je hebt, dat lijkt me wel mooi, een engel 
uit een andere wereld die onze taal niet 
spreekt maar onze gedachten kent en 
onze overwegingen. Ik denk dat iedereen 
wel zo’n engel nodig heeft, een engel 
waarin je jezelf kwijt kunt raken, waarover 
en waarmee je kunt fantaseren, waarmee 
je dingen kunt beleven waartoe je zelf 
nooit in staat zou zijn, een engel die je een 
schouderklopje kan geven of een schop 
onder je kont. Zo’n engel heb je nodig 
om klappen op te vangen, om rijkdom 
te verdragen, armoede uit te houden en 
nimmer slachtoffer te worden van je eigen 
kwaadheid. Als we afspreken zo’n engel te 
krijgen, dan hebben we die ook.

Piet Winkelaar
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TOT VOLTOOIING KOMEN

INTERVIEW MET PATER JOHNY LUNTUNGAN MSC

Een gesprek met zr Lies Alkemade, 
provinciaal overste

Ik heb begrepen dat dit een historisch 
kapittel zou worden. Was dat het ook? 
Ja dat was het wel. Omdat we denken 
dat dit het laatste kapittel was. Een 
kapittel wordt om de zes jaar gehouden. 
En hebben we over zes jaar nog 
bestuurskracht genoeg om dat te 
dragen? Er zijn al verschillende provincies 
in Europa, die geen provincie meer 
zijn, maar een communiteit onder het 
generalaat. Daarnaast: de congregatie 
heeft het Moederhuis, Notre Dame en 
alle percelen eromheen nog in bezit. En 
een van de belangrijke besluiten in dit 
kapittel: wij moeten dit gaan verkopen, 
met als voorwaarde dat we hier allemaal 
kunnen blijven wonen tot de laatste zuster, 
broeder en pater, en dat de gedeeltes die 
wij nodig hebben om gemeenschap te 
zijn, tot het laatste toe gehuurd kunnen 
worden. En dat geldt zowel voor de 
FDNSC als de MSC.

Is dat niet naar om zulke beslissingen 
te nemen?
Nou, dat hebben meerderen mij gevraagd. 
En ik heb het mezelf ook afgevraagd: is 
dat niet emotioneel? Maar ik moet zeggen 
dat we dat reëel onder ogen gezien 
hebben: het is gewoon zo. Wij worden 
ouder. We moeten gewoon goed blijven 
leven en onze spirituele gemeenschap 
in stand kunnen houden. Het is ook fijn 
dat we dat samen met de MSC kunnen 
doen Als we ons vergelijken met mensen, 
die in de samenleving hun oude dag 
moeten doorbrengen, dan moeten we 
constateren, dat we stikverwend zijn. We 
zijn ruim een half jaar bezig geweest om 

Johny is provinciaal van Indonesië, de 
grootste MSC Provincie, die gesticht werd 
door onze Nederlandse missionarissen. 
Als zodanig was hij genodigd om dit feest 
mee te maken. Het was overigens niet de 
eerste keer dat hij in Tilburg kwam.

Zelf had ik hem 40 jaar geleden ontmoet 
in Langgur, waar hij als pasgewijd priester 
werkte. Intussen is hij 71 jaar, maar nog vol 
leven en enthousiasme.  

deze besluitvorming voor te bereiden. 
We hadden het gevoel tijdens het kapittel 
boven onze krachten uitgetild te worden 
om dit te kunnen doen, maar we ervaarden 
ook de geestkracht om deze besluiten 
verantwoord te nemen. We hadden rond 
de drie belangrijkste thema’s werkgroepen 
gevormd.Het gaat dan in de eerste plaats 
om bestuurbaarheid in de toekomst: 
wanneer ga je over van provincie naar 
communiteit? 

De tweede thema gaat over de gebouwen: 
onder welke voorwaarden gaan we die 
verkopen? En het derde vraagstuk is: 
wat doen we in de toekomst met de 
begraafplaats? Ook daarover is een besluit 
genomen: als de laatste zuster begraven 
is, kan er niemand meer begraven worden, 
ook geen Chevalier-verbondene. Na tien 
jaar worden de graven geruimd. Aan het 

bestuur is opdracht gegeven om binnen 
vijf jaar een monument neer te zetten met 
alle namen van de zusters, die al gestorven 
zijn. Dat monument komt op de plaats 
van de huidige begraafplaats.Het zijn 
ingrijpende beslissingen. Maar we hebben 
er tevoren uitgebreid over gesproken, met 
alle leden van de communiteiten, zowel 
van de FDNSC als de MSC. We zijn ook 
gesterkt in deze besluitvorming door de 
‘Verderbrengers’, mensen die onder de 
vleugel van de KNR adviezen geven.

Het zijn ingrijpende plannen. Het zijn 
plannen om tot de voltooiing te komen. 
Maar in ons geloof weten dat we na 
deze voltooiing van ons leven voorgoed 
geborgen zijn in Gods Liefde.

Gerard Noordermeer

VORMINGSJAREN
Johny werd geboren in Bitung, in het 
bisdom Manado (Sulawesi). De Fraters 
van Tilburg onderwezen hem in zijn eerste 
schooljaren: kleuter- en lager onderwijs. 
In veel parochies van dit bisdom werkten 
destijds Nederlandse MSC’ers; in zijn 
parochie was dat Huub Giesbers. Hij 
was dus al vertrouwd met hen toen hij 
zijn studie begon aan het seminarie in 
Kakaskasen en daarna in Pineleng. Hij trof 

er uitstekende leraren, waarvoor hij veel 
waardering heeft. Hij noemde o.a. de 
paters van Antoon van Bavel, Harrie Keet, 
Louis van Laarhoven, Jan Prins,  
Jan Boelaars en Wim van Betuw.
Toen ik vroeg wat de Nederlandse MSC’ers 
voor hem betekend hebben, was hij heel 
positief: ze gaven hun leerlingen een 
goede karaktervorming, leerden hun orde 
en discipline en leven in gemeenschap. 
Ook kregen ze een uitstekende spirituele 
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MGR. JOSEF SUWATAN MSC  
(EMERITUS-BISSCHOP VAN MANADO)

vorming. Hij is nog altijd heel dankbaar 
voor alles wat hij door hen ontvangen 
heeft.

VERANTWOORDELIJK VOOR  
DE PROVINCIE
Dit alles komt hem goed van pas in 
zijn taak als provinciaal van een zeer 
uitgebreide provincie die zich uitstrekt over 
de eilanden Java, Molukken, Sulawesi, 
Papoea en sinds een aantal jaren ook in 
Kalimantan (Pontianak) en Zuid Sumatra.
Een belangrijk onderdeel dat zijn 
aandacht vraagt is de vorming van nieuwe 
priesters en broeders. Dit jaar zijn er 
10 priesterwijdingen en 2 broeders die 
hun professie doen. Het aantal is wel 
teruggelopen, maar er zijn toch ieder jaar 
weer nieuwe kandidaten. Hij is van mening 
dat de persoonlijke discipline ook heel 
belangrijk blijft voor de jongere generatie, 

Op het feest van 100 jaar MSC Provincie 
was ook Mgr. Josef Suwatan onze gast. 
Ik had een gesprek met hem waarin hij 
het een en ander vertelde over zijn leven, 
waaruit bleek hoe nauw zijn contacten zijn 
met onze beide Congregaties. Hij werd 
geboren in 1948 in Tegal op Midden Java, 
waar destijds pater Harrie van Oers msc 
pastoor was en bij wie hij de Mis diende.
Op de lagere school die door onze zusters 
geleid werd, was o.a. Zr. Engelina van 
Beek zijn onderwijzeres. Zijn middelbare 
opleiding deed hij aan het Canisiuscollege 
van de Jezuïeten. Hij wilde arts worden, 
maar omdat hij niet toegelaten werd (voor 
Chinezen werd dat moeilijk gemaakt) 
besloot hij de apothekersopleiding in 
Bandung te gaan volgen. Daarnaast kreeg 
hij bij de Kruisheren een vorming tot 
catechist.

ROEPING
Toen er in die tijd een jonge priester 
verongelukt was, voelde hij dit als een 
oproep om in zijn plaats priester te 
worden. Hij ging praten met de bisschop 
in Bandung (een Kruisheer) en vertelde 
hem dat hij priester wilde worden, maar, 
zei hij: géén Kruisheer! Hij wilde naar de 
MSC. Maar nu moest hij het eerst zijn 
ouders laten weten. Hij als enige zoon! 
Hij schreef een brief aan Zr. Christophora 
de Brouwer, die overste was van de zusters 
in Tegal en vroeg of ze met vader wilde 

met name voor wat betreft het gebruik van 
de moderne media.

DE MISSIETRADITIE WORDT 
VOORTGEZET
Al vanaf 1984 werden er Indonesische 
MSC’ers als missionaris uitgezonden naar 
andere landen (‘missie mondiaal’): naar 
Japan, Australië, USA, Ecuador, Cuba, 
Brazilië, Vietnam, Pacific. 

In Issoudun is een pater MSC lid van het 
internationale team en in Rome, in het 
Generalaat zijn er momenteel drie: een 
Indonesisch bestuurslid, de econoom 
en een archivaris. En tenslotte is er de 
internationale communiteit in Tilburg.
De missiegeest blijft waaien in de 
Indonesische Provincie!

Zuster Immaculata

praten. Op een morgen na de Mis nam ze 
hem mee naar de spreekkamer en vertelde 
hem over de plannen van Josef. Vader 
reageerde als een diepgelovig man: hij 
vergeleek zich met Abraham die door God 
gevraagd werd zijn enige zoon te offeren!

BIJ DE MISSIONARISSEN VAN 
HET HEILIG HART
Josef verhuisde naar Probolinggo op  
Midden-Java, waar pater Jos van de Pas 
msc hem een jaar Latijnse les gaf; deze 
nam hem ook mee bij zijn bezoek naar 
de staties en liet hem de misdienaars 
opleiden.Omdat de politieke toestand in 
Manado onrustig was, ging hij naar het 
noviciaat in de Filipijnen. In 1962 deed 
hij zijn professie en studeerde er nog een 
jaar filosofie. Daarna vervolgde hij zijn 
studie in Pineleng (Manado) en werd op 8 
januari 1969 priester gewijd. In zijn verhaal 
passeerden veel namen van 
MSC’ers, waarover hij met veel waardering 
sprak. In de jaren ’70-’74 studeerde hij in 
Leuven; in die tijd kwam hij verschillende 
keren in het Missiehuis in Tilburg, waar hij 
veel mensen leerde kennen. 
 

Hij werd gekozen tot provinciaal van de 
Indonesische MSC Provincie. 
Als hij dan de verschillende plaatsen 
bezocht waar zijn mannen werkten, 
bezocht hij ook regelmatig de zusters.  
Hij kende er vele, zowel de Nederlandse 
als de Indonesische zusters en volgde  
met interesse hun ontwikkeling.

BISSCHOP
In 2000 werd hij benoemd tot bisschop 
van Manado; zijn moeder leefde nog en 
kwam – samen met Zr Christophora – naar 
de bisschopswijding. Hij koos als devies 
“Credidimus Caritati” (Wij geloven in de 
Liefde). Met veel liefde heeft hij dit ambt 
vervuld, tot hij op 75-jarige leeftijd zijn 
ontslag indiende bij de Paus; dit werd  
hem twee jaar later verleend. Mgr. Rolly 
Untu werd zijn opvolger. Op 8 januari van 
dit jaar mocht hij zijn gouden priesterfeest 
vieren. Het was fijn hem deze feestweek 
nog een keer bij ons te hebben, de laatste 
keer zoals hij zelf aangaf.

Zuster Immaculata
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Broeder 
Sjaak Veken     
(1964 — 2019) 

Na zijn lagere school in 
Enkhuizen volgde Sjaak 
de broederopleiding 
van de MSC in Tilburg. 
Hij werd geschoold tot 
schilder, maar in feite heeft hij vooral 
kantoorwerk verricht: het bijhouden van 
adressenbestanden en het verzorgen van 
de financiële administratie. Daarbovenop 
is hij vele jaren overste geweest van het 
moederhuis van de MSC in Tilburg, een 
functie die tot dan toe aan priesters was 
voorbehouden. Het leidinggeven ging Sjaak 
goed af: hij was zakelijk en toegankelijk, 
gastvrij en efficiënt. Het oversteschap van 
Sjaak viel samen met grote veranderingen 
in kerk en samenleving. Het streven naar 
vrijheid, naar eigen zeggenschap, naar eigen 
verantwoordelijkheid botste menig keer 
tegen de gemeenschapszin zoals die sterk 
in Sjaak leefde. Het maakte het moeilijk voor 
hem te accepteren dat medebroeders eigen 
wegen gingen. Het was een groeiproces voor 
beide partijen. De zorg voor het Missiehuis 
ging voor Sjaak verder dan zijn kantoorwerk. 
Hij wilde een leefbare gemeenschap 
bevorderen, ondanks het feit dat die onder 
druk stond van de tijdgeest (individualisme) 
en van het ouder worden. Dat was niet 

altijd eenvoudig. Sjaak had duidelijk zijn 
meningen, maar er viel altijd met hem te 
praten. De oude bibliotheek van Stein heeft 
hij laten ombouwen tot zes kamers, die 
ruimer en geriefelijker waren dan de normale 
kloostervertrekken. Sjaak kon dit doen omdat 
hij ondertussen overste geworden was 
van het Missiehuis en lid van het landelijk 
bestuur van de MSC. Sjaak kon leidinggeven 
en verantwoordelijkheid dragen. Zo’n tien 
jaar geleden deden zich de eerste tekenen 
voor dat Sjaak leed aan een ernstige vorm 
van Alzheimer. Hij ging nog wel naar zijn 
kantoor maar deed er steeds minder werk. 
Anderen moesten zijn tekorten opvangen en 
deden dat met meevoelen en respect. Zijn 
maatje broeder Gerrit te Wierik heeft Sjaak 
tot het einde toe bijgestaan: van een Sjaak 
die volop zong tot een Sjaak die helemaal 
stilviel. Ook zijn zussen, Els en Truus, kwamen 
elke zes weken van Enkhuizen naar Tilburg 
in de hoop Sjaak te laten merken dat hij 
niet alleen was in zijn ziekte. Sjaak overleed 
op 27 september 2019. Alzheimer leidt tot 
volkomen leegheid. Maar het einde is het 
niet: het verrijzenisgeloof, waarop  
Sjaak vertrouwde, zegt dat leegte 
plaatsmaakt voor volheid. 

Die volheid is Sjaak van harte gegund.

In Memoriam

Jubilea

Overleden familielid FDNSC:
12 november, Dhr B. Jansen
Zwager van zuster Margreet Hofstede

Overleden familielid MSC:
8 oktober, Dhr. Verdonschot 
Broer van de broers Sjeng en  
Tjeu Verdonschot 

Jubilea bij de zusters op 2 februari 2020:
75 jaar geprofest: 
Zuster Gertrudis Verbeek

65 jaar geprofest: 
Zuster Praxedes Verhoeven

GOED 
VOOR  

JE HART
Een bucketlist heb 
ik niet, maar dromen 
koester ik wel. Eén 
daarvan is een lange 
afstand wandeling. 
Verder dan het 
Pieterpad en een deel 
van het Rivierenpad 

heb ik het echter nooit gebracht. Wat 
me in het wandelen aantrekt is alleen op 
weg zijn, of beter dàt soort alleen zijn, 
waardoor ik mezelf tegenkom in een ander 
en een ander ontmoet in mezelf. Er zijn 
dagen waarin ik opga in het land waar ik 
doorheen loop. Maar soms valt dat tegen, 
zoals in Noord-Limburg, waar ik verzeild 
raakte in een eindeloos industriegebied. 
Andere keren ervaar ik harmonie en raak 
ik betoverd door de omgeving of door 
een opmerking die ik hoor wanneer 
ik ergens koffie drink. In gesprekken 
onderweg blijken mensen steeds minder 
een houvast te vinden in de traditionele 
kaders van kerk en geloven. Zijn die teveel 
voorgeprogrammeerd?  
Of hebben we nooit geleerd er goed mee 
om te gaan? Ken uzelf is een klassieke 
spreuk. Vaak komen mensen pas tot inzicht 
in wie ze werkelijk zijn en waaraan ze zin 
ontlenen, als ze geconfronteerd worden 
met scheiding, verlies, wanneer ze werk 
en inkomen kwijt raken, soms zelfs hun 
kinderen. Of ze leren zichzelf pas kennen 
wanneer ze een thuis vinden bij oude 
vrienden of een blijvende liefde. Voordat 
mensen de deur achter zich dichttrekken, 
is vaak hun belangrijkste vraag: ‘Wat 
neem ik mee?’ Zelf heb ik negen jaar 
rondgetrokken met alleen wat ik op mijn 
eigen rug kon dragen. De rugzak waaruit  
ik leefde werd steeds lichter. Toch zijn er 
ook dingen die altijd meegaan. Ik ken 
iemand die steevast een reis-icoontje 
van Moeder en Kind meeneemt in haar 
rugzak. In plastic gewikkeld, elastiek 
eromheen, alles bij elkaar niet meer dan 
zes centimeter groot. Naarmate mensen 
verder van huis raken, hebben ze iets 
concreets nodig dat ze dichtbij zichzelf 
houdt, dichtbij anderen die om ze geven 
of van wie ze houden. Juist als je ver weg 
bent, heb je behoefte aan mensen dichtbij.  
Als ik op weg ga, zou ik vandaag dan ook 
zeker mijn telefoon meenemen, om even 

te kunnen bellen, een berichtje te sturen of 
een app. Een kwestie van juist als je  
ver weg bent, dichtbij te blijven. 

Ben Verberne


