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Goedendag!   
 
Wij Mariannhillers van Missiehuis. St. Paul in Arcen 
zijn er nog. Met deze informatie willen we ons  niet 
alleen laten horen  maar tegelijkertijd het contact met 
onze medebroeders wereldwijd in betrekken..   
 
De St. Pauler Kommuniteit 

 
Wij, onze huidige communiteit op St. Paul en bij het, 
huis behorende medebroeders en een paar die elders 
in Nederland verblijven. Wij zijn beslist niet meer de 
jongsten in de congregatie. Hun wortels gaan terug 
naar de eerste helft van de vorige eeuw. In onze 
jonge Mariannhillerjaren leefden nog enkele 
Trappisten, die Abt Franz nog persoonlijk gekend 
hebben. De nauwste medebroeder van onze stichter  
Broeder Nivard Streicher is nog bij ons . Hij rust  
sinds 1927 in zijn graf op het kloosterkerkhof. Een 
andere hoogbejaarde Trappist was Br. Ignatius 
Remmel, die in 1946 stierf. De 2de  Generale 
Overste van de Mariannhillers, pater Herman Arndt  
verbleef vele jaren op St. Paul. Gedurende WO II 

werd hij door een granaatscherf getroffen en verloor 
een arm.  Na de oorlog vertrok hij weer naar Zuid 
Afrika. Hij stierf in 1956 in Mariannhill.  
 
Wie is wie ? 
 
De jongste is de oud missionaris uit Zimbabwe  
en voormalig lid van het Generaalrast, pater Wiel  
Peeters (74), kloosternaam pater Thomas. Driemaal 
per week gaat hij aan de nierdialyse in het ziekenhuis 
in Venlo. De oudste is broeder Richard de Louw. 
Met zijn 91 jaar kan hij zich zelfstandig behelpen 
echter, zij het zeer langzaam. Een Provinciaal 
Overste kennen we niet meer. Gezien onze geringe 
omvang hebben we een nu een Regio superior pater 
Gerard Willemse (81), die intussen niet meer weet 
hoeveel decennia hij Provinciaal is geweest. Broeder 
Harry Schaminee (74) is de huismeester en 
schatbewaarder. Zijn hobby is bijeenteelt. Broeder 
Mauritius van Haasteren  heeft naar Psalm 90,10 
de ouderdom der sterken bereikt. (80). Aan 
wedstrijden deelnemen lukt niet meer, maar in de 
eerste versnelling lukt het nog. Een andere oud 
missionaris uit Zimbabwe is pater Theo Verstappen 
(81). Na zijn thuiskomst is hij nog vele jaren 
werkzaam geweest in pastorale dienst in parochies. 
Thans moet ook hij gas terug nemen. Broeder Sjef 
Verhees  is  met 84 jaar op een na de oudste. 
Hij is dagelijks nog actief in de groenvoorziening 
rondom het huis. Een andere oud missionaris  uit  
Mariannhill is broeder Toon van Heugten (81). Hij 
trad in tijdens WO II bij Mariannhill. Toentertijd 
1943/1944 in het klein seminarie, in kasteel  
Blitterswijck, dat door de Duitse bezetter werd 
opgeblazen. Toon is een gepassioneerde fietser. 
Misschien lukt het hem nog één keer deel te nemen 
aan de Tour de France!  
Na 40 jaar missionering in Papoea Nieuw Guinea en 
twee ambstermijnen bij het Generalaat in Rome 
kwam pater Frans Lenssen (82) twee jaar geleden 
weer bij de communieteit op St. Paul.. Tot Mei 
jongstleden was hij voor 11 maanden was werkzaam 
op een buitenpost aan het diocees Lae uitgeleend. 
Intussen is hij weer terug op St. Paul. Hij is het 
langste in dienst van de Nederlandse Mariannhiller 
Missionarissen. Al in 1943 trad hij in op het klein 
seminarie in Blitterswijck . 
Een medebroeder pater  Eugen van de Bergen (87) 
woont als gepensioneerde (militair) aalmoezenier bij 
de Nederlandse Strijdkrachten in Delft.  
Een onverlate steun voor onze gemeenschap in onze 
huisvrouw Marianne, die tezamen met Wilma, 
opgewekt halve dagen het huishouden runt. De 
dagelijkse hoofdmaaltijd wordt door een catering 
verzorgd. 

  



   

Kapel St Paul 
 

Nederlandse Mariannhillers in het 
buitenland 
  
Het aantal Nederlandse Mariannhillers in het 
buitenland is de laatste jaren sterk gekrompen.  
Pater Dr. Martin Boelens leeft in de Mariannhiller 
gemeenschap in Mariaveen, Duitsland. Hij was 
jarenlang de vertegenwoordiger  voor de Kerkelijk 
Rechtbank in het Bisdom Munster (Vicepresident). 
Sinds kort is hij na 30 jaar dienst van zijn functie 
ontheven. Zie artikel elders op de site.  
Als lid van de US/Canada provincie woont pater 
Frans (André) Penterman meer als een halve eeuw 
in Sherbrooke, Canada. In Afrika leven vier 
Missionarissen in de Provincie Mariannhill (ZA), nl. 
pater Henry Ratering, pater Simon Rodenburg, 
broeder Herman Verkuylen en Adriaan  
Wissenburg.  In Zambia pater Jan Bouma.   Pater 
Toon Janssen in Zimbabwe en pater Theo (Philip) 
Voorn in Kenia. Tenslotte zijn er nog  drie  
Nederlanders in Papoea Nieuw Guinea, pater Ton 
Mulderink, pater Sido van der Werf en pater 
Alfons Voorn.  
In totaal zijn er nog 20 Nederlandse Mariannhillers 
werkzaam. Een sterk contrast met het verleden. Op 
het kerkhof van St. Paul rusten  35  medebroeders en 
24 zijn elders in de missiegebieden begraven. In 
totaal zijn 59 Nederlandse Mariannhiller  overleden. 
Het verleden in getallen weergegeven. De toekomst? 
Die ligt in Gods hand, waarin we ons geborgen 
weten.  
 
Missionarissen op bezoek 
 
Missionarissen komen en gaan. Na een onderbreking 
van ongeveer drie maanden wegens gezondheids 
redenen vertrok pater  Sido van der Werf naar  Lae 
PNG en is zijn werk met enige beperkingen weer  
begonnen.  Pater Anton Mulderink  kwam voor 
een gezondheid check up in februari hier en wacht 
intussen op zijn inreisvisum voor Papoea Nieuw 

Guinea. Op uitnodiging van zijn zus kwam pater  
Henry Ratering vanuit Mariannhill in mei aan. De 
aanleiding was zijn 80e  verjaardag 17 juni. Broeder 
Toon van Heugten zal in juni naar Rome vliegen, 
om daar aan een ‘tersiaats‘ cursus deel te nemen. 
 
125 jaar Kevelaer in Zuid-Afrika 
 
Naar aanleiding van het 125 jarig bestaan van  
bedevaartoord Maria in Kevelaar, Duitsland, 
is de bisschop van het Bisdom Mariannhill, Pius 
Dlungwane, uit Zuid Afrika uitgenodigd vanwege  
‘Maria van Kevelaer in Zuid-Afrika’. De bisschop 
werd door zes priesters uit zijn bisdom begeleid.  
Deze delegatie bracht ook een bezoek aan St. Paul, 
waarvan er drie overnachten. Bisschop Pius met de 
andere priesters werden in Kevelaar ondergebracht. 
 
Op de Statie Kevelaer in Zuid-Afrika is een kopie 
genadebeeld van Maria, troosteres der bedrukten. 
St.Paul, Arcen ligt slechts 15 km van Kevelaar aan de 
andere kant van de grens.  
 
Familiedag van missionarissen 

 
De jaarlijkse familiedag van onze actieve 
missionarissen in Afrika en Papoea Nieuw Guinea 
was op zondag  9 juni.  Pater  Anton Mulderink 
(PNG) was de hoofdcelebrant bij de 
eucharistieviering samen met pater Hein Ratering 
(Zuid-Afrika) en pater Frans Lenssen (voorheen 
PNG). De voormalige  Zusters van het Kostbaar 
Bloed uit PNG en West Papoea (Indonesië) waren 
ook present. Zoals gewoonlijk was het weer een dag 
met gezellige ontmoetingen en vernieuwing  met 
oude bekenden. 
 
Monument voor pater  Ger Hofmans  
Pater Hubertus 
 
De herinnering aan pater Ger Hofmans, die 23-11-
2001 in Lae PNG vermoord werd, leeft in Eijsden 
nog voort. In de 50-ger jaren woonde  broeder 
Hubertus in het toenmalige noviciaathuis 
Mariannhill in Eijsden. Hij was zeer populair onder 
de bevolking. Twaalf jaar na zijn dood heeft de 
Eijsdense gemeenschap een blijvend eerbetoon 
geplaatst d.m.v. een 4000 kg zware kei uit de 
aangrenzende rivier de Maas.  De kei is geplaatst 
voor de plaatselijke parochie kerk. In de gedenksteen 
is een steen gemetseld met zijn beeltenis ‚an profiel‘ 
22 juni 2013 is deze feestelijk officieel onthuld.  
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