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Een historisch monument als religieus erfgoed  

 
Het kruisbeeld bij 
de ingang van de 
oprijlaan van het  
missiehuis Sint-Paul 
wordt als religieus 
erfgoed van de pro-
vincie Limburg gere-
gistreerd. 
G. Egelie schrijft in 
zijn boek "Wegkrui-
sen in Limburg" (Blz 
28) “Dit kruis werd 
in oktober 1933 
opgericht in ver-
band met het mis-
sioneringswerk van 
de Missionarissen 

van Mariannhill in verre missielanden. In het missie-
huis   St. Paul te Arcen werden de fraters-novicen op-
geleid tot missionarissen. Over dit missiekruis lezen 
we in de "Nieuwe Venlosche Courant" van zaterdag, 
7 oktober 1933, het volgende verhaal (oude spelling):        
,,Te Klein-Vink bij Arcen, aan de Rijksweg Venlo-
Nijmegen, heeft de plechtige inzegening plaats gehad 
van een nieuw veld- of wegkruis. In processie trokken 
de eerw. Paters, Fraters en Broeders van het Missie-
huis St. Paul, de Z.E. Rector en Broeders van het 
klooster Mater Dolorosa met de scholieren van het 
Juvenaat St. Jozef naar het kruis. In hun midden Mgr. 
Emanuel Haenesch, Vicarius van Umtata  Zuid-Afrika, 
die de inzegening verrichten zou. Bij het met bloemen 
versierde kruis gekomen, werden eenige liederen ge-
zongen door de eerw. fraters seminaristen. Monseig-
neur had inmiddels op den verhoogden sokkel van 
den kruissteen plaats genomen en sprak allereerst 
over de betekenis van het kruis. Hij prees het Lim-
burgsche volk om zijn diepe godsdienstzin, uit wier 
midden een vereeniging gevormd is, met het doel 
veldkruizen te planten. Hij dankte de initiatiefnemers 
en medewerkers voor dit grootsche werk. De plek 
waar dit statige kruis zich verheft, is met Goddelijke 
Voorzienigheid gekozen, nabij het groote Missiehuis,  
 

waar toch jonge krachten worden opgeleid om straks 
in het groote uitgestrekte vicariaat van Mgr. nieuwe 
veld- en missiekruizen te planten. Onder het kruis op 
Golgotha stonden drie groepen van menschen. Deze 
groepen van menschen zijn tot op heden blijven 
voortbestaan; zij die het kruis liefhebben, dragen en 
volgen; zij die het kruis wel erkennen , doch wier we-
reldsche beslommeringen hen steeds verder en verder 
van het kruis verwijderen; en zij die het kruis haten 
en vervolgen. Terug tot Christus en het kruis, geeft 
den mensch nieuwe levensmoed en hulp in deze 
moeilijke tijd. Hierna verrichtte Monseigneur de hei-
lige inwijding. Ondertusschen werd door de fraters het 
lied "Das Kreuz"  gezongen , waarna de scholieren van 
het Juvenaat hunne gezangen aansloten. In processie 
trokken allen daarna terug.”  
 
Familiedag 28 mei 2017  
 
De jaarlijkse ontmoetingsdag van familieleden van 
levende en overleden missionarissen van St. Paul was 
zoals gewoonlijk goed bezocht. Toch blijkt dat met 
het stijgen van leeftijden ook het aantal deelnemers 

afneemt. Over jaren be-
kende gezichten dagen niet 
meer op. Maar de  band 
tussen oude bekenden 
wordt bij iedere ontmoe-
ting hechter en dat maakt 
de dag steeds weer tot een 
gelegenheid van blij weer-
zien. In de loop van de 
voorbije 12 maanden zijn 
er twee missionarissen te-
ruggekeerd naar de plek 
waar hun leven als Mari-
annhiller begonnen was:  
Jan Bouma is sinds juli 
2016, na 48 jaar in Zuid 
Afrika en Zambia gewerkt 
te hebben, voorgoed terug. 

Sido van der Werf heeft zich na 53 in Papoea Nieuw 
Guinea sinds enkele weken bij de oude thuis 
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Een smakelijke bord 

aspergessoep van 
gastvrouw Marianne 

wordt steeds gewaatdeerd 



 
groep van St. Paul gevoegd. Hij was ook de hoofdce-
lebrant bij de eucharistieviering.Samen met de fami-
lieleden van Br. Herman Verkuijlen werd diens dood 
op 22.8.2016 herdacht. Een nicht van Herman ver-
zorgde de muzikale opluistering van de dienst. 
 
Aftasten van de horizon van St. Paul 
 
Het lezen van de tekenen van de tijd is in onze snel 
veranderende wereld niet gemakkelijk. Op de dagen 
van 31 mei tot 3 juni werden meerdere besprekingen 
over de uitzichten op de toekomst van St. Paul ge-
houden. Het plan was dat de generale overste Pater 
Thulani Mbuyisa voor die gelegenheid naar St. Paul 
zou komen. Maar bij het inchecken voor de vlucht 
van Rome naar Weeze werd hij tegengehouden om-
dat zijn visum verlopen was. Als zijn plaatsvervanger 
arriveerde P. Wenceslaus Kwindingwi een dag later 
op 31 mei. Kort na zijn aankomst werd er een voor-
bespreking gehouden met de regionale raad in aan-
wezigheid van de heren Will Verberk, adviseur van 
St. Paul en Tom Boesten, adviseur van de Konferen-
tie van Nederlandse Religieuzen. De actuele stand 
van zaken van St. Paul en diverse ideeën voor de toe-
komst werden besproken. De volgende dag vond de 
vergadering plaats met twee bestuursleden van de 
Stichting Limburgs Landschap (SLL) waarmee al 
sinds 2006 een goede verhouding bestaat. Een van te 
voren toegezonden interessant document met de vi-
sie van deze stichting werd door directeur-
rentmeester Wilfred Alblas uitvoerig toegelicht. Beide 
partijen maakten een afspraak voor een verdere be-
spreking in november. 
 

 
Vergadering met Stichting Limburgs Landschap 

 
Bezoek aan het Kasteel Arcen 
 
Op de volgende dag was de hele gemeenschap van 
St. Paul te gast bij de directeur op het Kasteel Arcen 
en kreeg de gelegenheid om onder deskundige leiding 
het kasteel te bezichtigen. Het Kasteel Arcen, met de 
uitgestrekte kasteeltuinen, is een pronkstuk van SLL. 
Dit kasteel stamt oorspronkelijk uit de 17de eeuw  
 
 

 
maar verviel later tot een ruïne, die door SLL werd  
overgenomen en met grote zorg en vakkundigheid 
vernieuwd. Ook het interieur is in de stijl van 17e 
eeuw hersteld. Het kasteel met de kasteeltuinen be-
hoort tot een bezienswaardigheid die door talrijke 
toeristen wordt bezocht. 
 

 
Kasteel Arcen 

 

 
Kasteel Arcen 

 
Erfgoedcentrum Nederlands kloosterleven 
 
Meer dan een eeuw St. Paul levert natuurlijk een mas-
sa archiefmateriaal op. Dat geldt evenzo voor veel 
andere kloosters. Voor een vakkundige archivering 
en conservering is er in het 600 jaar oude Kruishe-
renklooster St. Agatha een centraal erfgoedcentrum 
ingericht. Meer dan 100 kloosters hebben daar al hun 
archieven opgeslagen. Een bezoek met P. Wenceslaus 
aan dit centrum leverde interessante informatie van 
een van de deskundige archivisten op. Documenten 
van 1911-2002 van het archief van St. Paul zijn al 
eerder naar St. Agatha gebracht en na een professio-
nele archivering in 35 meter ordners weer in St. Paul 
opgeslagen. Daar moeten nog 5 meter oud en nieuw 
materiaal aan worden toegevoegd. 
------------------------------------------------------------------ 
Na een vergadering met de communiteit op 3 juni 
vloog P. Wenceslaus op 4 juni terug naar Rome. 
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