
Drie jaar, van 1965 tot 1968, was ik 
prefect aan het Missiehuis in Driehuis. 
Het was mijn eerste benoeming na mijn 
opleiding. Belegen herinneringen aan die 
tijd, werden eind 2019 opgefrist door 
een onverwachte reünie die begon in 
Beeckestein (Velsen) en ons opnieuw liet 
kennismaken met IJmuiden en Driehuis. 

Van de jongens die intern waren in het 
Missiehuis deden verreweg de meeste hun 
gymnasiumopleiding aan het Paulinum. 
Het was echter de verantwoordelijkheid 
van de prefecten het Missiehuis voor  
hen tot een thuis te maken. Mijn directe 
collega’s aan het internaat waren voor de 
eerste en tweede jaars Frits van de Sande 
en ‘Juffrouw Kok’ (alias zr. Leokorda!). 
Samen met Kees van de Made was ik 
aangesteld voor de derde en vierde jaars. 
Bas Dusée was prefect voor de vijfde en 
zesde jaars, daarnaast was hij leraar aan 
het Paulinum.
 

DE JAREN VAN WELEER
MSC-leraren in die tijd waren Kees 
Ligtvoet (Rector), Jan Kaandorp (Latijn), 
Gerrit Janssen (Grieks), Ben Bergen 
(Levensbeschouwelijke Vorming, toen 
nog recht voor z’n raap ‘Godsdienst’), 
Henk van Weerdenburg (Geschiedenis), 
Jan Oostelbos, Bas Dusée en Herman 
Hermans (Wiskunde), Sjoerd Hoekstra 
(Beeldende Vakken) en Appie Janssen 
(Frans en … Jeugdjuweel!). Er waren 
echter ook Witte Paters die conrector 
waren of les gaven en er was een 
groeiende groep leken-leraren. Sommige 
van hen waren ongetwijfeld ooit met het 
MSC-sop overgoten; de gymnastiekleraar 
Joop Rosenstein was één van hen. 

Hij verstond de kunst enkele generaties 
leerlingen de klimtouwen in te jagen … 
en soms ook de gordijnen. Mede dankzij 
hem veranderden de speelplaatsen 
rond het Missiehuis in professionele 
basketbalvelden. Het waren jaren waarin 
het Missiehuis in rap tempo veranderde 
van kleinseminarie in een ‘normaal’ 
internaat; - een overgang niet zonder 
horten of stoten! 
 
HERNIEUWDE KENNISMAKING
In oktober 2019 ontving ik een uitnodiging 
van Kees Kaandorp. Hij gaf de aftrap 
voor deze bijeenkomst van tijdgenoten. 
Inmiddels is Kees gepensioneerd. 
Ooit raakte hij diep onder de indruk 
van Joop Rosenstein en groeide 
hij uit tot gymnastiekleraar aan een 
Scholengemeenschap in Krommenie. 
Nu hebben reünies doorgaans een hoog 
nostalgie-gehalte en het bijwonen ervan 
hoort niet tot mijn prioriteiten. Maar deze 
keer gaf ik me gewonnen en, zo bleek 
later, zonder een spetter spijt! Zo reden we 
op 10 oktober welgemoed vanuit Tilburg 
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Van de Redactie
Op dit moment teistert het corona virus onze 

hele samenleving. Het zorgt voor angst en brengt 

de samenleving tot stilstand. Zo is vanwege 

het corona virus het generaal kapittel van de 

FDNSC uitgesteld. En het zou zomaar kunnen 

dat u deze Brug wat later van ons ontvangt door 

logistieke problemen in verband met het corona 

virus. Wellicht biedt deze Brug mogelijkheden uw 

zinnen even te verzetten. 

Vanwege het succes van de groepsfoto van 

Missiehuis Driehuis hebben we nu ook een 

groepsfoto van de zusters.Daarnaast hebben 

we onze focus gericht op mensen die in de 

Notre Dame met en voor de verschillende 

communiteiten daar werken. Er wordt een 

honderdjarige in het zonnetje gezet, En natuurlijk 

ontbreekt de rubriek ‘goed voor je hart’ niet.

In deze onrustige tijd leven we toe naar het feest 

van het nieuwe leven. In de wens naar betere 

tijden wens ik u namens de redactie een Zalig 

Pasen toe.

Gerard Noordermeer
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Elkaar goed in de ogen kijken
Een Honderjarige!
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naar het landgoed Beeckestein in Velsen. 
We, dat is drie pensionado’s: Peter van ’t 
Hoff, Henk Witte en ik. In Velsen, onder de 
rook van Tata Steel, IJmuiden, groeide ons 
aantal tot 18 in totaal. Niet slecht voor een 
groep die voor het eerst na 50 jaar tot een 
reünie besluit! 

Tijdens het rondje ‘hernieuwd 
kennismaken’ viel me op dat er 8 van hen 
in het onderwijs hebben gewerkt, waarvan 
3 universitair onderwijs; 2 specialiseerden 
zich in het verlenen van rechtsbijstand; 
4 gingen er de psychiatrie in; 5 zingen 
tot op vandaag in een koor, waarvan 2 
in een kerkkoor, en 4 vermeldden dat 
ze regelmatig voorgaan in Woord- en 
Communievieringen. Bijna allen bewaren 
ze goede herinneringen aan hun opleiding 
in Driehuis. Slechts één bekende dat het 
internaatsleven voor hem geen goede 
keuze is geweest. “Ik moet wel een 
ongelooflijk moeilijke puber geweest zijn”.

“DE DOCHTER VAN HET IJSPALEIS”
Voor de lunch reden we naar IJmuiden. 
Bij Fish & Seafood Waasdorp stelde 
ieder zijn eigen lunch samen: kibbeling, 
haring, garnalen of schol. Het viel me 
op dat tijdens het eten de gesprekken 
meer persoonlijk werden en geleidelijk 
steeds meer gingen over wat ieder van 
ons bezig houdt nù. ’s Middags stond een 
bezoek aan het Ichtus College (voorheen 
Paulinum) en aan het daarnaast gelegen 
Missiehuis in Driehuis op het program. 
Wie via de Driehuizerkerkweg het dorp 
binnenrijdt, passeert het IJspaleis, zoals 
50 jaar geleden, ook vandaag nog 
een bloeiende ‘gelaterie’! Vrijwel alle 
deelnemers aan de reünie kwamen er 
voor uit ooit verliefd te zijn geweest op de 
dochter van de toenmalige eigenaar. Toch 
kozen ze uiteindelijk allemaal voor ijs-met-
slagroom… 

ICHTUS COLLEGE
Aangekomen bij het Ichtus, werden we 
ontvangen door de rector. Hij meldde: 
“We hebben vandaag 1200 leerlingen. 
Bijna allemaal komen ze uit Haarlem-
Noord, Beverwijk, Heemskerk en IJmuiden. 
Een minderheid komt iedere morgen 
met de snelbus uit Amsterdam, dat een 
tekort aan scholen heeft”. Het huidige 
schoolgebouw oogt vandaag als een 
wat rommelig geheel van ‘belendende 
percelen’. Er is veel verbouwd en 
aangebouwd, maar herkenbaar zijn 
nog steeds de rode trapleuningen en 
de toneelzaal met werkruimten. Tussen 
school en Missiehuis staat een blok 
nieuwe appartementen, dat eind dit jaar 
werd opgeleverd. Ergens tussen het 

Ichtus-College en het oude Missiehuis 
ontstond het plan nog vóór het einde van 
2019 Gerrit Janssen en Jan Kaandorp te 
bezoeken in Tilburg. Deze beide MSC-
leraren van destijds konden niet aanwezig 
zijn op deze dag in IJmuiden. Vandaar 
opnieuw een geslaagde reünie november 
- een tweede op een rij – maar deze keer 
in Notre Dame, Tilburg, en met een groter 
aantal deelnemers!

DE HAVEN EN DE ZEE
Het Missiehuis, op loopafstand van het 
Ichtus, is van buiten onveranderd. Van 
binnen is het een puinhoop, afgetuigd 

Eens in de drie jaar houdt MSC-Nederland 

kapittel. Dan kijken we terug en zien we 

vooruit. Van 21 tot en met 24 april, vlak na 

Pasen, is het zover. Onze groep in Nederland 

wordt kleiner (35 in totaal) en ouder (de 

jongste is in januari 69 jaar geworden). 

Vandaar dat we alleen ’s morgens vergaderen; 

in de middag hebben we andere dingen te 

doen, snapt u wel? Vier keer één dagdeel 

vergaderen is voldoende, vooral omdat 

we alles goed hebben voorbereid. Direct 

na het vorige kapittel van 2017 zijn er vier 

commissies gevormd, die op het kapittel 

ieder met aanbevelingen komen. Zo is er een 

Commissie voor Vermogensbeheer, waarin 

allerlei financiële zaken ter sprake komen. Ook 

de Missieprocuur is daarvan een onderdeel. 

In een wereldwijde, missionaire congregatie 

lopen er natuurlijk allerlei lijntjes van en 

naar het buitenland. Heel belangrijk blijft de 

Internationale Communiteit van vier personen. 

En tenslotte de vraag ‘hoe moet dat met 

besturen in de toekomst’? Zoals alle krimpende 

organisaties, moet ook de Nederlandse 

provincie afslanken – bestuurlijk dan! 

Anderzijds moet dat wel op een verantwoorde 

manier gebeuren en met de nodige inspraak 

alstublieft! Al deze onderwerpen zijn trouwens 

in februari al vóórbesproken. Er wordt trouwens 

ook een nieuwe provinciale overste gekozen. 

Of krijgt de huidige provinciaal, Theo te Wierik, 

die er net drie jaar aan zit, er gewoon nog eens 

drie jaar bij? We gaan het zien! Allemaal zaken 

die de wereld niet radicaal zullen veranderen, 

maar toch belangrijk genoeg om elkaar eens 

goed in de ogen te kijken. En dàt is precies 

waar het bij een kapittel om gaat.

Ben Verberne

ELKAAR GOED 
IN DE OGEN KIJKEN

en uitgewoond. We hebben het van de 
nok tot de kelder doorlopen. De kapel 
functioneert als sportzaal, maar … de 
akoestiek is nog steeds uitstekend. Het 
Transeamus usque ad Bethlehem klinkt 
nog steeds goed, maar het Ave Admirabile 
bleek een brug te ver en liep vast in een 
goedbedoeld gemompel … Architect 
van het Missiehuis was Frans de Beer uit 
Tilburg. Het huis werd in 1924 geopend 
als Apostolische School ‘om roepingen 
uit het Noorden te bedienen’. Tot op 
vandaag bevindt zich boven de ingang 
het markante Christusbeeld met links 
en rechts de apostelbeelden Petrus en 
Paulus, en daaronder “Gaat en onderwijst 
alle volkeren”. De gevel staat onder 
monumentenzorg en blijft in de nabije 

toekomst overeind. Het gebouw zelf wordt 
waarschijnlijk dit jaar afgebroken. In de 
plaats daarvan komen appartementen.
De bijeenkomst in Noord-Holland werd 
afgesloten met een diner in Brasserie 
IJmond, gelegen bovenop een hoog en 
winderig duin. Van daaruit overzagen 
we zowel de Noordzee als de haven 
van IJmuiden. We hadden geen betere 
locatie kunnen kiezen om terug te kijken 
op de haven van waaruit velen in diverse 
richtingen ooit zijn uitgevaren.

Ben Verberne
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EEN HONDERDJARIGE!
OP 11 DECEMBER 2019 WAS HET 
GROOT FEEST OP NOTRE DAME: 
ZUSTER GEZIENA PUTMAN WERD 100 
JAAR. 

Enkele weken geleden had ik een 
gesprekje met haar, waarin ze me over 
haar leven vertelde. Zuster Geziena 
werd op 11 december 1919 geboren in 
Gendringen in de Achterhoek. Haar vader 
was kolenhandelaar en haar moeder had 
een winkeltje aan huis met sigaren en 
sigaretten. Haar broer Harrie en haar zus 
Dora zijn al overleden. Beiden waren niet 
getrouwd, zodat ze ook geen neven of 
nichten heeft.

Ze ging naar de huishoudschool en, 
zoals ze zegt, heeft ze daar veel geleerd. 
Eerst heeft ze toen nog een tijdje thuis 
geholpen, daarna ging ze in betrekking. 
In één van die gezinnen werd in die tijd 
het tweede kindje geboren, ze vertelde 
enthousiast hoe mooi ze dat gevonden 
had.

ROEPING
Op mijn vraag hoe ze onze Congregatie 
had leren kennen vertelde ze, dat er al 
twee meisjes uit Gendringen vóór haar 
waren ingetreden: Zuster Annie Meekers 
en Zuster Casimira Meijer, deze laatste 
is echter tijdens het noviciaat weer naar 
huis gegaan. In 1941, ze was toen 21 jaar, 
kwam zuster Geziena met haar vader naar 
Tilburg om in te treden. Ze gingen met de 
trein; in de bus vroeg ze aan de chauffeur 
waar de Dochters van O.L. Vrouw van het 
heilig Hart woonden. De chauffeur wist het 
niet. Maar toen ze de Bredaseweg noemde 
zei de man dat die zusters in Tilburg de 
‘gutjes’ genoemd werden. Ze was er gauw 
thuis, vertelt ze en ze vond het noviciaat 
een mooie tijd. Na een vormingsperiode 
van anderhalf jaar deed ze op 2 februari 
1943 haar professie.

NAAR ZEELAND
Ze werd benoemd voor Hansweert in 
Zeeland. De zusters woonden er op 
“Maria-Oord” en werkten er in onderwijs 
en bejaardenzorg. Er was een internaat 
voor schipperskinderen, prettige kinderen 
volgens zuster Geziena, ze kon er goed 
mee overweg. Hier had ze tien jaar lang 
de zorg voor het washuis en ze had er de 
handen aan vol! Moeder Alice Notermans 
was in die tijd de overste; ze was zeer 

bemind door de zusters en de kinderen 
en ook door de bejaarden die er verzorgd 
werden.

In februari 1953 kwam de verschrikkelijke 
watersnood; internaat en klooster kwamen 
onder water te staan. Het water steeg snel! 
Ze klommen steeds hoger en tenslotte 
konden ze via een dakraam in een bootje 
gered worden. Alle zusters en ook alle 
kinderen konden in veiligheid worden 
gebracht. Ze vertelde nog dat het voor de 
kinderen geen probleem was, die waren 
gewend aan water en bootjes!

Na de watersnood kwam Zr. Geziena 
terug naar Tilburg, waar ze de zorg kreeg 
voor de pensiondames die hier in huis 
woonden. Ze poetste de kamers en zorgde 
dat ze op tijd ‘hun natje en droogje’ 
kregen.

EN TOEN KWAM HOOGLANDERVEEN 
In 1961 verhuisde ze naar Hooglanderveen 
(bij Amersfoort). In die tijd was daar 
een hele groep zusters werkzaam in de 
scholen, bejaardenzorg en wijkverpleging. 
Zuster Geziena werd er portierster en hielp 
mee in de huishouding en tevens in het 
verzorgingshuis.

Toen het verzorgingshuis in 1961 aan de 
Congregatie werd overgedragen werden 
er plannen gemaakt voor de bouw van 
een nieuw verzorgingshuis. Toen moest er 
tijdelijk ergens anders een onderkomen 
gezocht worden. Dit vond men in een oud 
klooster, ”Leo’s Oord” in Hoogland. Het 
werd een grote verhuizing van zusters, 

bewoners en personeel; ze zouden er 
ongeveer vier jaar blijven. Na die vier 
jaar namen ze opnieuw hun intrek in het 
prachtige nieuwe verzorgingshuis “Sint 
Jozef” in Hooglanderveen. 

DE LAATSTEN DER MOHIKANEN
In de jaren ’80 werd het aantal zusters 
in de communiteit steeds kleiner, de 
zusters werden ouder; het werk werd 
overgedragen. Tenslotte bleven alleen 
zuster Geziena en zuster Adriana Marie 
Lavrijssen nog over. Ze waren dagelijks 
in het verzorgingshuis te vinden waar 
ze overal hielpen. Ze deden samen 
welfare werk, hielden fancy fairs, deden 
boodschappen voor de bewoners, zorgden 
voor de kapel als er diensten waren en… 
waren onafscheidelijk!

Ofschoon ze beiden al hoogbejaard waren 
dachten ze er nog niet aan om te stoppen! 
En de mensen van Hooglanderveen wilden 
hen nog niet loslaten. Ze werden op 
handen gedragen.

Maar in 2014 werden beiden ziek en 
toen werd besloten om toch voor het 
moederhuis in Tilburg te kiezen. Zuster 
Geziena was 52 jaar in Hooglanderveen 
geweest en zuster Adriana nog enkele 
jaren langer. Het werd een ontroerend 
afscheid! Maar eenmaal in het Moederhuis 
voelden ze zich allebei meteen thuis.

Intussen zijn we vijf jaar verder. zuster 
Adriana, haar maatje, is intussen 
al overleden, zuster Geziena is al 
verschillende keren erg ziek geweest, maar 
ze loopt nog, zij het dan met een rollator. 
Ze komt mee naar de koffie en eet mee 
met de andere zusters aan tafel.
Nog lang zagen we haar elke dag in de 
tuin wandelen; zover kan ze nu niet meer 
komen. Maar de gangen zijn lang genoeg 
om in beweging te blijven.

Ofschoon het soms onwaarschijnlijk leek, 
ze heeft nu toch de 100 gehaald! Het werd 
een feestelijke dag en zuster Geziena 
was het stralend middelpunt. Iedereen 
kwam feliciteren en zelfs de burgemeester 
van Tilburg, Theo Weterings, kwam haar 
persoonlijk de hand drukken. 
Kortom, een dag waarop ze met 
dankbaarheid terug kan zien.

Zuster Immaculata
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STANDBEELDEN INGEZEGEND
Op 22 februari 2020 had de inzegening 
plaats van de borstbeelden van Pater Jules 
Chevalier (Stichter van de Missionarissen 
van het heilig Hart) en van Moeder 
Marie Louise Hartzer (eerste Algemeen 
Overste van de Dochters van Onze 
Lieve Vrouw van het heilig Hart.) in de 
Kloosterbelevingstuin van Notre Dame. 
Het beeld van de Stichter had al heel lang 
in het Missiehuis gestaan en was vandaar 
naar Notre Dame meegekomen. Dat van 
Marie Louise Hartzer, de eerste algemeen 
overste van de zusters, werd gemaakt door 
de kunstenares Netty Werkman.

Zuster Immaculata

Jeanne Geleijns werkt op Emmaus, de 
afdeling waar dementerende bewoners 
van Notre Dame wonen en leven. Geen 
dag is hetzelfde en dat vindt ze het 
aantrekkelijke van het werk, dat ze
duidelijk met hart en ziel doet. “Als je 
binnenkomt dat voel je de sfeer al.” Soms 
zijn de mensen onrustig en moet je je 
uiterste best doen om de zaak in goede 
banen te leiden. Maar toen Jeanne niet 
lekker was en dat duidelijk aangaf bij de 
bewoners, gebeurde er iets opmerkelijks: 
de mensen waren veel toegeeflijker en ze 
hielpen zo veel ze konden. “Het is heel 
belangrijk om eerlijk te zijn. De mensen 
voelen dat aan.” Mensen kunnen fel 
reageren op verstoring van hun beleving. 
Als er iets hard op tafel wordt gezet, als 
de televisie te hard staat, als ze niet direct 
kunnen worden geholpen als ze naar het 
toilet moeten. Dat alles kan een prikkel 
zijn om boos te worden. “Als je dan goed 
reageert is effect vaak direct merkbaar. Je 
krijgt een ‘big smile’ en de lucht is weer 
geklaard”. Het is steeds een kwestie van 
inspelen op de beleving van de bewoners. 

GEEN DAG 
HETZELFDE

Wat voor ons normaal is, wordt door hen 
anders aangevoeld. Daar moet je constant 
op bedacht zijn.

GOED REAGEREN
Jeanne vertelt over een voorval van enige 
weken terug, als illustratie hoe je met de 
beleving van de mensen mee kunt gaan. 
Een zuster die op Emmaus woont, was 
heel druk. Ze liep door de gang en klopte 
op deuren. Jeanne vroeg waarom ze dit 
deed. Het antwoord was dat de zuster 
kaarsen moest hebben voor in de kapel 
en ze dacht dat de mensen die achter 
die deuren woonden haar daar wel aan 
konden helpen. Jeanne verzekerde haar 
dat ze beter tot de avond kon wachten 
met kloppen omdat die mensen nu niet 
thuis waren en de zuster wandelde weg.

IN OUDE STIJL
De afdeling is helemaal ingericht op de 
belevingswereld van de bewoners. Er staan 
oude meubels, een oude telefoon, een 
antieke radio en daarnaast een gezellig 
zitje bij de haard. De deuren zijn zoveel 
mogelijk beplakt met afbeeldingen van de 
deuren van vroegere huizen van bewoners. 
Zo krijgen ze sneller het gevoel “thuis” te 
komen. Er zijn tal van hulpmiddelen om
de bewoners zich op hun gemak te 
laten voelen. Zo zijn er twee poppen 
die speciaal voor dit soort situaties zijn 
gemaakt en die bij mensen op schoot 
worden gezet. “Kijk eens, ze slaat
haar armpje om uw hals, ze is blij dat ze 
bij u is.” Er is ook een oude kinderwagen 
met hoge wielen en een kap die bij een 
antiquair niet zou misstaan. Maar het helpt 
vaak om mensen uit hun depressieve buien 

te halen en dat is belangrijk. Als ze het 
“kind” naar bed hebben gebracht gaan ze 
zelf vaak ook veel gemakkelijker slapen.
Een boek met persoonlijke herinneringen 
en foto’s wordt voor de mensen aangelegd 
om oude herinneringen op te halen.
Als iemand bijvoorbeeld timmerman is 
geweest wordt geprobeerd
spullen die hij gemaakt heeft in de buurt 
te hebben. Dat alles geeft een gevoel van 
veiligheid, van thuis. Er wordt geprobeerd 
zoveel mogelijk rust uit te stralen en de 
mensen hun gang te laten gaan.
Ze kunnen met de rollator spullen die in 
de gang op plankjes staan, zoals popjes 
en oude blikjes ophalen en op een andere 
plaats neerzetten. Daar wordt veel gebruik 
van gemaakt.

INTENSIEF CONTACT
Er wordt op je gelet, weet Jeanne. Voor 
en na de maaltijd wordt gebeden en 
Jeanne heeft al een opmerking gekregen 
dat ze haar ogen niet dichtdoet tijdens 
het gebed. Toen ze zei “Dan heeft u 
uw ogen ook open gehad”, bleef het 
weerwoord uit. Er wordt geprobeerd de 
mensen zoveel mogelijk te betrekken bij 
de gebeurtenissen die buiten de muren 
plaatsvinden zoals Carnaval, oliebollen 
eten en ’s zomers buiten zitten onder grote
parasols. Op dit moment zijn er 17 
bewoners op Emmaus. “Als het heel 
hectisch is geweest, ben ik blij als mijn 
werktijd erop zit, maar over het algemeen 
geniet ik van elke werkdag. Ik ontvang
heel veel dankbaarheid en liefde en we 
werken met een hecht team”.

 Hilda van der Plaats
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JEANNE KETELAARS, PASTORAAL WERKSTER

Jeanne Ketelaars is februari 2018 gestart 
met het pastorale werk onder de zusters 
van FDNSC en wat nieuw was, ook bij de 
paters en broeders MSC, zowel voor de 
mensen op Una Sancta als voor de Mamre 
groep. Zoals ze het zelf zegt: “Voor de 
mannen en de vrouwen”. Al met al een 
behoorlijke taak. Ze heeft daarvoor bij de 
Fontys levensbeschouwing gedoceerd dus 
ze was al een beetje in de sfeer van het 
pastorale werk. Ze is getrouwd en heeft 
vier kinderen opgevoed, waarnaast ze 
steeds heeft gewerkt en gestudeerd.
Ze vertelt dat in het begin Wies van 
Assche gelukkig nog als pastoraal 
werkende aanwezig was. Jeanne kende 
Wies al van de opleiding theologie. Het 
was en is heel prettig om met Wies van 
gedachten te kunnen wisselen. Wies weet 
enorm veel, ook over praktische zaken.
Jeanne vindt het heel fijn en prettig om 
binnen de marges die Wies nog werkt, 
samen te kunnen werken.

HOE ZIET ZE HAAR WERK ALS 
PASTORAAL WERKENDE BINNEN 
NOTRE DAME?
Jeanne ziet zich in haar werk groeien door 
zowel individuele als groepsgesprekken. 
Vooral bij het gezamenlijke koffiedrinken in 
de communiteiten komen veel gesprekken 
op gang. De mensen bij Sjaloom en 
Mamre zijn nog heel zelfstandig en 
hebben nog eigen taken. Bij Bethanië 
en Una Sancta gaat het vaak om 
groepsactiviteiten. Veel zusters hebben 
een verleden in de missie en zijn blij 
daarover te kunnen vertellen. Het heeft 
vaak voor iedereen meerwaarde. 
Ze ziet het als haar belangrijkste taak om 
aanwezig te zijn en de ander te zien, tijd 
te hebben. “Je merkt dat, wanneer de 
fysieke klachten komen, dit veel doet met 

de mensen. Het belangrijkste is voor mij 
om aanwezig te zijn en de mensen het 
gevoel te geven dat ze gezien worden.” 
Dat vindt ze ook het mooie van deze 
taak, dat ze echt de tijd kan nemen als 
iemand haar nodig heeft. Dat is totaal 
anders dan lesgeven en het bevalt goed. 
Ze kan dit werk doen met de bagage 
die ze mee heeft gekregen van vorige 
werkzaamheden, ze is bijvoorbeeld 
vanuit haar ervaring als verpleegkundige 
niet bang van fysieke problemen. Heel 
belangrijk vindt ze ook dat ze kan werken 
vanuit haar persoonlijk geloof. “Ik leer 
enorm veel van de gesprekken, hoe de 
mensen in het leven staan en wat ze bezig 
houdt.” Kortom, ze is dankbaar dat ze dit 
werk mag doen.

CHEVALIERVERBONDENEN
Veel mensen die met de spiritualiteit 
van de religieuzen van Notre Dame in 
aanraking komen, worden aangestoken 
door de sfeer van hartelijkheid, 
spontaniteit en respect voor de 
medemens. Pater Jules Chevalier, de 
stichter, gaf reeds in het begin aan dat 
het heel belangrijk was dat er ook ‘leken’ 
zich zouden aansluiten bij de beweging. 
Dat gebeurde en het gebeurt nog 
steeds. Een aantal jaren loopt het aantal 
leden van de Nederlandse tak van de 
Chevalierverbondenen steeds meer terug 
doordat mensen afhaakten, omdat er geen 
nieuwe verbondenen meer bijkwamen 
of omdat ze te oud werden voor bijeen-
komsten. Jeanne Ketelaars heeft zich ook 
aangesloten tot deze lekenbeweging 
omdat ze zich aangetrokken voelde tot de 
spiritualiteit van de beide congregaties. Ze 
behoort tot de Oase groep, maar ook deze 
groep bestaat voor het grootste deel uit 
oudere mensen en als je naar de toekomst 
kijkt zal het steeds moeilijker worden. 

HART OP WEG - BEWEGING
Daarom is vanuit dezelfde spiritualiteit de 
Hart op Weg - beweging gestart.
Jeanne wijst op de kracht van de kloosters, 
zelfs als de bewoners vertrokken zijn, 
ademen de grote gebouwen en muren 
zoveel spiritualiteit dat mensen zich 
hierdoor geïnspireerd voelen. Die kracht 
moet behouden blijven. Ook met het 
oog op de grote vraag naar zingeving 
vanuit de samenleving. Daar wil de Hart 
op weg beweging zich op richten. De 
voorbereidingsgroep bestaat inmiddels uit 

tien mensen, 3 religieuzen en 7 leken;  
deze bezinnen zich op een mogelijk 
aanbod. De bestaande groepen Chevalier-
verbondenen blijven bestaan, maar zullen 
op den duur steeds kleiner worden omdat 
de mensen vanuit de huidige samenleving 
zich niet meer willen binden. Men voelt 
wel voor kortstondige bijeenkomsten, 
evenementen en manieren om tot 
verdieping te komen, maar men  
wil niet te veel verplichtingen.

JEANNE VERWOORDT HET ZELF ALS 
VOLGT:
“De Hart op Weg-beweging is 
geïnspireerd door en verbonden met 
de spiritualiteit van het Hart van de 
missiecongregaties: de Dochters van Onze 
Lieve Vrouw van het Heilig Hart (FDNSC) 
en de Missionarissen van het Heilig Hart 
(MSC). Beide congregaties zijn thuis in 
klooster Notre Dame Tilburg 
De droom die meer dan 100 jaar geleden 
in Frankrijk door de priester Jules Chevalier 
handen en voeten kreeg en die in praktijk 
gebracht werd, moet verder gedragen 
worden in onze tijd. Een tijd waarin 
de ‘nood’ aan zingeving, ‘geestelijke 
armoede’, individualisatie en autonomie  
op een bepaalde manier te vergelijken 
is met de tijd van toen. De Hart op Weg-
beweging heeft een missie: Hart hebben 
voor mensen en omzien naar de ander. 
Deze boodschap willen we in praktijk 
brengen door mensen samen te brengen 
in hun zoektocht naar zingeving. De Hart 
op Weg - beweging gelooft in de kracht 
van de ontmoeting, de verbinding, en de 
zingeving die daardoor ontstaat. We willen 
hieraan bijdragen door het organiseren 
van bijeenkomsten, gesprekken, vieringen 
en luisteren naar mogelijke behoefte van 
deelnemers. “ Er is een eerste bijeenkomst 
gepland op 18 februari 2020 rond “Het 
gaat beter met de wereld dan u denkt!” en 
voorlopig worden nog twee van deze open 
avonden gepland. Ook zullen er tussentijds 
bijeenkomsten zijn in de middag met korte 
programma’s. Vrijwilligers, medewerkers 
en andere belangstellenden worden 
uitgenodigd rond thema’s over zingeving.
Jeanne hoopt en verwacht veel van de 
komende activiteiten.

En wij van de redactie, zullen u graag op 
de hoogte houden.
 
Hilda van der Plaats
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GOED VOOR JE HART
Er is geen mens of er zit een ‘maar’ aan! 
– “Hij is best een aardige kerel, maar 
als hij eenmaal op z’n praatstoel zit, dan 
ben je voorlopig nog niet thuis!” Of “zij 
is best een aardige vrouw, maar ze denkt 
nog steeds dat ze … “ De rest mag u 
zelf invullen. (Ik kijk wel uit!). Ook dingen 
hebben een ‘maar’. “Verleden jaar hadden 
we een prachtige zomer, maar het was 
wel heet!” Alles en iedereen heeft zijn 
beperking, niets is volmaakt. Dat wéten we 
natuurlijk best. Toch is niets zo moeilijk als 
omgaan met de beperktheid van dingen 
en mensen, mezelf incluis. 

Verleden week zag ik The King’s Speech, 
een Britse film uit 2010 van regisseur Tom 
Hooper. De film won op het Filmfestival 
van Toronto de prestigieuze publieksprijs. 
Albert George, die door vrienden en 
familieleden Bertie genoemd wordt, is 
de zoon van de Britse koning George V. 
Als prins moet hij weleens een toespraak 
houden, maar dat gaat hem moeilijk 
af omdat hij stottert. Zijn echtgenote, 
Elizabeth Bowes-Lyon, stuurt hem daarom 
naar de eigenzinnige spraakcoach Lionel 
Logue. Deze wordt al snel ook een soort 
psycholoog en vriend van Bertie, wiens 
zelfbeeld en zelfvertrouwen hij verbetert. 
 

Dat is de reactie van Jolanda van Dongen 
als ik haar vraag naar wat zij van haar werk 
vindt. Jolanda is al vijf jaar werkzaam als 
leidster in de Notre Dame. Zij is dat binnen 
“ Notre Dame”, in de communiteiten Una 
Sancta en Mamre. In Una Sancta wonen 
de mensen, die in verschillende mate 
verzorging nodig hebben.

WAT IS DE FUNCTIE VAN EEN LEIDSTER?
Eigenlijk kun je zeggen dat je je als leidster 
bezig houdt met de huishouding van zo’n
gemeenschap. De verpleging van “De 

Na de dood van Alberts vader wordt deze 
opgevolgd door Alberts alleenstaande 
broer Eduard VIII. Minder dan een jaar 
later doet deze weer afstand van de 
troon omdat zijn aanstaande vrouw niet 
aanvaard wordt als koningin. Vervolgens 
wordt Albert de nieuwe koning, zeer 
tegen zijn zin, vooral omdat hij ondanks de 
behandeling nog steeds stottert. Hij neemt 
de naam George VI aan, omdat Albert te 
Duits klinkt. 

Het is de periode waarin radio uitgroeit 
tot een massamedium. De Tweede 
Wereldoorlog staat op het punt uit te 
breken en de grote vijand Duitsland 
staat onder leiding van Adolf Hitler. De 
toespraken van deze demagoog staan in 

contrast met het gestotter van George VI. 
Dan komt het moment dat hij als koning 
een radiotoespraak houdt, die het Britse 
volk moet steunen en aanmoedigen, nadat 
Groot Brittannië de oorlog heeft verklaard 
aan Duitsland. De koning bereidt er zich 
op voor, samen met zijn spraakleraar 
Lionel. Wanneer George VI uiteindelijk zijn 
toespraak houdt, doet hij dat goed maar 
niet perfect. “Dat laatste is niet erg”, zegt 
George, “dan horen ze tenminste dat ìk 
het ben”.

Over ‘omgaan met beperkingen’ 
gesproken!

Ben Verberne

ALLE DAGEN PLEZIER IN MIJN WERK
Wever” is bezig met de lichamelijke 
verzorging van de mensen. Als leidster 
zorg je voor het welzijn van de mensen, 
ze moeten het naar hun zin hebben. Een 
leidster schept de voorwaarden om dat te 
bereiken. Je denkt met mensen mee en als 
er probleempjes zijn, zoek je samen naar 
een oplossing. In het verleden had een
communiteit een overste. Naarmate de 
mensen ouder werden is die functie komen 
te vervallen. En vanaf dat moment zorgt 
een leidster voor een heel aantal zaken, 
die vroeger op het bordje van de overste 
lagen. Je probeert dan voorwaarden te 
scheppen voor een goede sfeer. Dat is 
erg belangrijk en tegelijk merk je ook dat 
dit wederzijds is. Zo had ik een keer met 
kerstmis een mooie jurk gekocht, en met 
die jurk kwam ik naar Notre Dame. En als 
je dan van iemand de reactie
krijgt: ‘zo heb je de jurk van opoe aan’, dat 
vind ik dan heerlijk, zo’n reactie. Dan voel 
je dat je geaccepteerd bent. Het is heerlijk 

om met en voor deze mensen te werken.
Jolanda heeft jaren in de zorg gezeten. 
Hiervóór is ze ook een aantal jaren leidster 
geweest bij de zusters Franciscanessen en 
vijf jaar geleden is ze met veel plezier voor 
de MSC aan het werk gegaan.

IS HET MOEILIJK OM MET RELIGIEUZEN 
TE WERKEN?
Nee, helemaal niet. Je moet natuurlijk 
aandacht en respect hebben voor de 
achtergronden van de mensen, en het is 
belangrijk dat je oog hebt voor wat hen 
beweegt. En je ziet ook dat veel mensen 
jaren op een plek hebben gezeten, waar zij 
alleen zaten en eigen baas waren. Dan valt 
het niet altijd mee te ervaren dat je in een 
groep zit en je rekening te houden hebt
met wat anderen doen en vinden. En dat 
gaat heel goed hoor, maar het is soms wel 
even wennen.

Gerard Noordermeer
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MISSIEHUIS DRIEHUIS
De grote foto van alle bewoners van 
Missiehuis Driehuis heeft positieve 
reacties opgeroepen. Één willen we u niet 
onthouden, die van Peter Vessies. 
 
Hij schrijft onder andere het volgende:
“Een dergelijke foto heeft wellicht 
hetzelfde effect als wat je bij een reünie 
kunt hebben: je weer verbonden voelen 
met….

In ieder geval herkende ik een flink aantal 
paters en broeders uit die tijd waardoor 
heel wat herinneringen weer boven 
kwamen. Ik herkende op de foto van links 
naar rechts: pater van Weerdenburg, 
pater Eijkens (overste), père Dusee 
(wiskunde), pater Anton Freriks (engels) 
en midden jaren 70 pastoor van de 
Engelmundusparochie in Driehuis, waar 
wij ’n aantal jaren gewoond hebben, 
verder pater van Baar, pater Jansen (frans), 
pater de Bruin (zanglessen), daarachter 
volgens mij pater Aarts die in mijn tijd de 

financiën beheerde en links van hem pater 
van de Geijn (rector) met links van hem 
de broeder die mij verzorgde tijdens de 
hoge koorts die ik had ten gevolge van 
de A-griep en links van hem de broeder 
die de basketbalstellages in elkaar heeft 
gelast en bij de cour achter de BB-bunker 
heeft geplaatst. De basketbal-plek waar 
Gert Leek vanwege zijn grote lengte 
aan de basis stond van vele basketbal-
overwinningen. Verder ontdekte ik iets 
rechts van het midden achteraan broeder 
portier en helemaal links broeder kok (met 

haarlok) en rechts van hem broeder boer 
Keeman. Terugblikkend, zonder in het 
verleden te willen blijven hangen, kan ik 
nu zeggen op mijn 77ste: in die tijd was ik 
qua studieresultaten echt geen bolleboos, 
in tegendeel, maar wat gevormd zijn 
betreft tot “de mens die ik nu ben”, durf 
ik (achteraf) te zeggen, dat die kleine 3 
jaar Driehuis mij geweldig goed hebben 
gedaan, waarvan ik de rest van mijn 
leven tot nu toe enorm profijt heb gehad, 
iets waarvoor ik alle MSC’ers bijzonder 
dankbaar ben.”

DE COMMUNITEIT VAN DE BREDASEWEG

Deze foto werd genomen in 1963. Al deze 
zusters (Dochters van Onze lieve Vrouw 
van het heilig Hart) woonden destijds in 
het Moederhuis aan de Bredaseweg. Velen 
van hen hadden hun werk buitenshuis 
(onderwijs, sociaal werk, studie) en 

anderen hadden een taak in huis (bestuur, 
ondersteunende en huishoudelijke taken).
De voorste zusters -zonder medaille 
– waren de novicen die nog in hun 
vormingstijd waren en nog geen professie 
hadden gedaan. De drie helemaal vooraan 

waren de postulanten. De vormingstijd 
bestond uit een jaar postulaat en twee 
jaar noviciaat, waarna de kandidaten 
hun aanvraag mochten doen voor hun 
professie.
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Zuster
Alies de Veen   
(1930 — 2020) 

Zuster Alies werd  
geboren op 24 juli  
1930 in Houten. Ze was 
de jongste in een groot 
gezin van elf meisjes en 
een jongen, waaraan ze de mooiste 
herinneringen bewaarde. Een van haar zussen 
trad in bij onze Congregatie, helaas werd ze 
ernstig ziek en overleed nog voor ze haar 
professie kon afleggen. Niet lang daarna 
volgde Alies in haar spoor; op 25 januari1951 
kwam ook zij naar Tilburg en koos de naam 
van haar zus, Zuster Adorata. Na haar 
professie, op 25 augustus 1952, studeerde ze 
in Bergen en behaalde haar diploma NXlX. 
Daarna werd ze benoemd tot directrice 
aan de nieuwe landbouwhuishoudschool 
“Tabita” in Klazienaveen. Een oud-leerkracht 
schreef: “Met haar milde humor wist ze 
een hechte band te smeden, zowel bij 
leerkrachten als leerlingen”. Ze bleef 
daar twintig jaar. Kort geleden is ze nog 

Zuster
Gertrudis Verbeek   
(1923 — 2020) 

Zuster Gertrudis werd  
geboren in Nieukerk in  
Duitsland op 22 juli  
1923, haar moeder was  
een Duitse. Ze heeft  
daar ook de lagere school gevolgd. In 1935 
verhuisde het grote gezin (acht jongens en 
vijf meisjes) naar Limburg in Nederland.
Op 22 juli 1943, midden in de oorlog, trad 
ze in bij de Dochters van Onze Lieve Vrouw 
van het heilig Hart in Tilburg, waar ze op 2 
februari 1945 haar professie deed. Ze had 
een grote devotie tot het heilig Hart en koos 
daarom de naam van de heilige Gertrudis, 
een mystica van het heilig Hart. Haar zus, 
Zuster Mechtildis, is haar een aantal jaren 
later gevolgd in de congregatie. Helaas werd 

In Memoriam

Jubilea

Overleden familieleden:
8 december 2019, mw. D. van Baekel- Ringnalda 

zus van zuster Mary Ringnalda

25 december 2019, mw. Jo Verschuren-van Hal 

schoonzus van zuster Elisabeth Verschuren

19 februari 2020, mw. To van der Pluijm-Verschuren 

zus van zuster Elisabeth Verschuren

15 maart 2020, mw. Th.M. Kwakman-Slewe

schoonzus van pater Hans Kwakman

Jubilea bij de zusters op 25 augustus 2020:

75 jaar professie: Zr. Melania Vogels

70 jaar professie: Zr. Catharinia Cox

60 jaar professie:  Zr. Francesco Moens

  Zr. Liesbeth Sweep

Jubilea bij de MSC:

1 mei - 60 jaar geprofest: Jan van de Pol.

2 juni - 25 jaar geprofest: Bench Balsamo.

4 september - 60 jaar priester: Kees Bertens,  

Kees Böhm, Jan van Goozen, Huub van der Togt.

10 september - 70 jaar priester: Nico Akerboom.

21 september - 75 jaar geprofest: Nico Akerboom.

65 jaar geprofest: Kees Bertens, Kees Böhm,  

Huub van der Togt.

60 jaar geprofest: Pie Lochs, Pieter Rozemeijer.

17 oktober - 60 jaar geprofest: Jacob Kuijs,  

Theo Bakkum.

27 decembe - 50 jaar geprofest: Harrie de Bruijn, 

Theo te Wierik

zuster Gertudis kort na haar professie ziek 
en moest enkele jaren rusten. Ze herstelde 
en werd opnieuw ziek. Daarna heeft ze korte 
periodes gewerkt op verschillende plaatsen. 
Later ging het beter. Ze volgde een opleiding 
bejaardenzorg en in 1963 behaalde ze haar 
diploma. Daarmee kon ze aan de slag in het 
bejaardenhuis in Overloon. Dit werk bij de 
oudere mensen lag haar. Na enkele jaren 
werd ze overgeplaatst naar Waspik waar ze 
acht jaar werkte en daarna naar Hansweert. 
In 1980 kwam ze naar Stein, waar ze deel 
uitmaakte van de communiteit in het 
Koetshuis. Ze deed er de slaapwacht en heeft 
zich enkele jaren verdienstelijk gemaakt met 
het omzetten van lectuur in braille schrift.
Toen Stein werd opgeheven ging ze naar 
Nijmegen en in maart 1999 kwam ze 
voorgoed naar het Moederhuis in Tilburg. 
Haar krachten verminderden snel en ze 
verhuisde naar ons Kloosterbejaardenoord. 
In de communiteit van Bethanië voelde ze 
zich goed thuis, ze nam er deel aan alle 
activiteiten. Ongeveer tien jaar geleden 
kreeg ze darmkanker, maar knapte na de 
chemokuur weer op. Afgelopen februari 
mocht ze nog haar 75-jarig professiefeest 
vieren, maar sindsdien ging het niet goed 
met haar. In de vroege morgen van 2 maart  
is de Heer gekomen. Ze was er voor klaar!

even in Drenthe geweest en ontmoette 
er verschillende oud-leerlingen. In 1976 
maakte ze de overstap naar de ouderenzorg, 
wat haar, zoals zou blijken, bijzonder lag. 
Ze werd directrice aan het bejaardenhuis 
“de Vloedgraven” in Heino. Een bekende 
pastoor schreef over haar: “Vooral de oudere 
mensen trokken haar aan. Geen verjaardag 
sloeg ze over. Het ging bij haar altijd om 
mensen”. Na goed 12 jaar werd ze door 
ons provinciaal bestuur gevraagd om de 
leiding van ons Kloosterbejaardenoord in 
Stein op zich te nemen, het heeft haar veel 
gekost om afscheid te nemen in Heino. Met 
verschillende mensen daar heeft ze tot het 
laatst toe contact gehouden. Toen ze drie 
jaar later in de VUT ging, vroeg ze om te 
verhuizen naar Houten om daar haar oudere 
zussen, die weduwe waren, nabij te kunnen 
zijn. In 2013 kreeg ze zelf klachten over 
haar gezondheid en kwam terug naar het 
Moederhuis in Tilburg, waar ze het rustig aan 
kon doen. Ze was en prettige medezuster, 
eerst in de communiteit “de Ark” en later 
in “Bethanië”. Aanvankelijk reed ze nog 
regelmatig zelf naar Houten om haar familie 
te bezoeken. Toen dat niet meer ging, 
zorgden neven en nichten dat ze gehaald 
en gebracht werd. Afgelopen augustus 
kreeg ze na een onderzoek het bericht dat 
ze ongeneeslijk ziek was. Het was een harde 
slag, maar ze wist er moedig mee om te 
gaan. Het werd een langzaam afscheid van 
de velen die haar dierbaar waren. De laatste 
maanden waren zwaar; toch was ze nog 
regelmatig aanwezig in de communiteit.
Op vrijdag, 7 februari 2020 is de Heer 
gekomen; nu zal ze zelf mogen genieten  
van Zijn eeuwige gastvrijheid.


