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Hallo 

Na een lange pauze hier weer een hartelijk 

‘Hallo’ van de Mariannhillers in Nederland. ‘De 

uren  schieten voorbij, de tijd stroomt verder’, 

verzuchtten al de oude Romeinen. Maar dat 

geldt ook nu nog voor iedereen, zonder 

discriminatie. 

St. Paul 

Iedereen is weer een jaar ouder geworden met 

uitzondering van Br. Richard de Louw, voor 

wie de aardse klok voorgoed is stil gezet. Met 

behulp van zijn  rollator was  hij met 93 jaar nog 

steeds ter been tot op twee dagen voor zijn 

dood op 19 mei. Hij werd in de morgen van die 

dag met longontsteking naar het ziekenhuis in 

Venlo gebracht, maar stierf nog diezelfde dag 

tegen de avond. De uitvaart vond plaats op 

zaterdag 23 mei in de kapel van St. Paul. Omdat 

de superior P. Gerard Willemse slecht ter been 

is, was P. Theo Verstappen de hoofdcelebrant 

met P. Jan Bouma en P. Frans Lenssen als 

concelebranten. Talrijke neven en nichten en 

nadere bekenden namen deel aan de viering. De 

naaste familieleden lieten het zich niet nemen op 

het kerkhof de kist eigenhandig in het graf te 

laten afdalen. 

Richard was op één na het oudste lid van de 

CMM congregatie – de oudste is P. Anton Roos in 

Zwitserland met 94 jaar. De tweede oudste is nu 

P.Bonifatius Mund in Reimlingen(D) met 91 jaar. 

‘God houdt niet van hardlopers’  

 Dit geruststellende woord van de Psalmist (Ps 

147,10) is een bemoedigend steuntje voor hen, 

die in hun bewegingen een paar gangen hebben 

moeten terugschakelen. Het meest getroffen is 

P. Gerard Willemse die in de laatste weken 

zijn wandelstok, rollator en rolstoel 

successievelijk achter zich heeft gelaten en nu in 

zijn eigen kamer in de handen van de thuiszorg 

goed verpleegd wordt. 

Missionarissen op verlof 

Twee missionarissen zijn voor ‘n verlof periode 

in de Lage Landen neergestreken. P. Jan 

Bouma kwam in januari vanuit Zambia aan. 

Wegens een oogbehandeling was het voorzien 

dat hij zich voor meerdere maanden hier zou 

ophouden. Tevens stonden er in zijn uitgebreide 

familiekring enkele  

 

jubilea op de agenda. Hoogtepunt was de viering 

van het 10-jarig bestaan van de stichting 

‘Bouwen met Boumas’, een groep van broers en 

familie van Jan die als een bouwfirma in het 

missiegebied van de Mariannhillers in Zambia 

een reeks educatieve en sociale bouwprojecen 

hebben uitgevoerd. Jan keert begin juli weer 

naar Zambia terug, begeleid door de bouwgroep. 

Een andere trekvogel die van het verre zuid-

oosten hier in het noorden is neergestreken is P. 

Sido van der Werf. Hij is missionaris in de stad 

Lae in Papua Nieuw Guinea. De eerste weken 

van zijn verblijf in zijn thuisland Friesland heeft 

hij besteed om wat op rust en nieuwe krachten 

te komen. 

In memoriam 

Broeder Richard de Louw 

Missionaris van Mariannhill 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

Geboren te Liessel op 17 februari 1922 

Geprofest op 8 september 1950 

Overleden te Venlo op 19 mei 2015 

Begraven op het kerkhof van Missiehuis St. Paul. 

 

Standvastig in zijn roeping heeft Broeder Richard 

zijn hele leven op St. Paul met zijn verschillende 

bekwaamheden in dienst gesteld van de 

gemeenschap. Hij was een man die in alle 

bescheidenheid zichzelf bleef en naast zijn normale 

bezigheden ook verschillende talenten aan de dag 

legde. Met zijn hobbies wist hij zijn oude dag goed 

te vullen. Hij was altijd blij met bezoek van zijn 

familieleden en toonde in zijn gesprekken een brede 

belangstelling.  

Dankbaar blijven wij Broeder Richard gedenken. 

 

Redactie F. Lenssen, Kloosterdreef 7- 5735 SJ 

Aarle-Rixtel 


