
 

 
Info 26NL / december 2018                      

MARIANNHILL IN NEDERLAND 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hallo allemaal, 
  
We zijn er nog. Na een lange pauze weer eens een le-
vensteken van St. Paul.  Nadat de toekomst en tevens de 
‘exit’ van St. Paul door de overeenkomst met de Stich-
ting Limburgs Landschap geregeld is, gaat het leven 
gewoon verder. Na de formele ondertekening van de 
Verklaring van Intentie op 16 maart in Blerick, werd dit 
besluit bezegeld met een diner voor de communiteit van 
St. Paul  met als gasten de (nieuwe) voorzitter mevr. 
Mr. W. Maas, de rentmeester de heer Drs. W. Alblas en 
onze adviseur de heer Will Verberk als de onmisbare 
facilitator van het geslaagde proces. In de zomereditie 
van “Limburgs Landschap” 2018 werd een artikel over 
deze aangelegenheid gepubliceerd. 
                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
Nieuwe CMM-opleidingen centra in Europa  
 
Nadat zoals in heel Europa de traditionele opleiding 
centra voor religieuzen en priesters ook in onze congre-
gatie ten einde zijn gegaan, werd op een vergadering 
van de vijf Europese regionale oversten in overleg met 
het hoofdbestuur in Rome besloten tot de oprichting 
van twee opleidingscentra: Duitstalig in Würzburg (D) 
en Spaanstalig in Salamanca (Spanje). Deze opleiding 
staat open voor Europese en niet-Europese nieuwe le-
den van de Congregatie. Het nieuwe programma start in 
2019.                                                                                                              
                                
Familiedag 2018   
    
Ondanks het dalende aantal missionarissen die vanuit 
St. Paul naar de missie zijn begaan blijkt de jaarlijkse 
ontmoetingsdag van hun familieleden nog steeds popu-
lair te zijn. Ook dit jaar was de familiedag op 27 mei  
onverminderd goed bezocht. In de loop van de jaren  
zijn er over en weer hechte banden tussen de diverse  
 

 
 
familie leden van de missionarissen gegroeid, die ook 
nog na de dood van sommigen van hen nog aanhouden. 
Een goede familietraditie. 
 

 
 
Asperges dag 
 
Ook het jaarlijkse onthaal op een overdadige asperges 
maaltijd in juni, aangeboden door gastvrouwe Trees 
Janssen in Horst, (verwant met Anton Mulderink) is 
intussen een traditionele mijlpaal in het leven van de St. 
Paul communiteit. Het beste zilver tafelgerei wordt 
daarvoor uit de kast gehaald. 
  
 Bezoekers     
      

      Van de veelvuldige bezoekers   in de afgelopen maan-
den konden wij o.a. begroeten: P. Alistair Gogodo 
(Zambia) die in Zwitserland als missionaris werkzaam 
is; P. Krzysztof (Polen) missionaris in Papoea 
Lae/Nieuw Guinea met zijn zus; P. Arnold Schmitt 
(Duisland, eveneens werkzaam als vicaris-generaal van 
het bisdom Lae/ Papoea Nieuw-Guinea en Eva Lang uit 
Wenen voormalig tijdelijk sociaal werkster in Lae 
evenals Heinrich Schmid (Duitsland) die 60 jaar gele-
den leraar was in de technische School.  Bij al deze 
ontmoetingen werden er talrijke herinneringen en bele-
venissen uit vroegere jaren opgehaald.  

 
Missionarissen op verlof 
 

  Theo Voorn kwam uit Nairobi/Kenia overgevlogen 
voor een periodiek drie maanden verlof. Omdat zijn  
broer Alfons uit Papua Nieuw-Guinea in die dagen ook  
 



 
 
arriveerde naar aanleiding van zijn deelname aan de  
twee jaarlijkse vergadering van alle provinciale en regi 
onale oversten met het hoofdbestuur in Rome, konden 
beide broers elkaar na veel jaren weer ontmoeten. P. 
Abidon Kabwe uit Zambia die ook aan die vergadering 
in Rome ging deelnemen bracht vooraf een bezoek aan 
St. Paul om zijn vroegere langjarige overste in Lusaka 
P. John Bouma te ontmoeten. 
Op 13 oktober vlogen de drie deelnemers, de paters Al-
fons Voorn, Abidon Kabwe en Frans Lenssen naar Ro-
me vanaf Weeze, de voormalige vliegbasis van de Brit-
se RAF, een half uur rijden van St. Paul.  De vergade-
ring met een volle agenda duurde twee weken 
 
Bezoek van een Christen Unie delegatie. 
 
Een delegatie van de protestante politieke partij de 
Christen Unie met hun fractievoorzitter bracht een ori-
entatie bezoek aan St. Paul begeleid door de manager 
van de Stichting Limburgs Land Wilfred Alblas. Ze 
waren op zoek in de provincie naar “plekken van rust” 
en waren verrast over het sociale aspect van de ontwik-
keling van het oorspronkelijke agrarisch kloosterbedrijf 
tot en plek voor vrije tijdbesteding en ontspanning. De 
bevordering van dergelijke plaatsen van rust was een 
onderdeel van hun partijprogramma met het oog op de 
volgende verkiezingen voor het provinciale parlement.  
 
Nieuwe bisschop in Lae 
 
Vanaf de oprichting van het nieuwe bisdom Lae in Pa-
pua Nieuw-Guinea hebben de missionarissen van Mari-
annhill een grote rol gespeeld bij de ontwikkeling van 
de Katholieke kerk in de Morobe provincie. De eerste 
bisshop Harry van Lieshout heeft in de veertig jaren van 
zijn ambt de hele ontwikkeling van een handjevol Ka-
tholieken (1700) in 1960 tot een bloeiend bisdom met 
45.000 Katholieken geleid. In 2007 volgde de Canadese 
Mariannhiller Christian Blouin hem op. Bij het bereiken 
van 75ste verjaardag eindigde  zijn ambtstermijn. 
.  

 
 

Bisshop-elect Rosario Menezes SMM in het generalaat 
van Mariannhill in Rome met de generale overste 
P. Thulani Mbuyisa (Z-Afrika), P. Michael Mass 

(Duitsl.), P. Wency Kwindingwi (Zimb.), en de PNG 
missionarissen Frans Lenssen en Alfons Voorn. 

 

 
 
De nieuwe bisschop Rosario Menezes (India) is een lid 
van de Congregatie van de Montfortanen, en heeft ge-
durende zijn 10jarig dienst in de bisdommen Daru en 
Port Moresby meerdere belangrijke taken vervult. Sinds 
een jaar is hij lid van het hoofdbestuur van de Montfor-
tanen in Rome. Zijn wijding zal plaats vinden in Lae op 
15 december 2018 
 
Ontmoeting met Paus Franciscus 
                          

 
 
Na afloop van de wekelijkse audiëntie  op het overladen 
St. Pietersplein  begroette Paus Franciscus de leden van 
het hoofdbestuur en de deelnemers van de Congregatie-
raad en wisselde enkele woorden met hen. 
 
Afscheid P. Alfons Voorn 
 

 
Afscheid van P. Alfons Voorn op het station in Venlo 
aan het begin van zijn lange terugreisreis naar PNG 

 
Publicatie: F. Lenssen cmm AS A PASSING SCHADOW 
Personal Memories 1931-2014. Deze autobiografie  bevat 
herinneringen uit 75  jaren in een Mariannhill  context in vier 
continenten. Verkrijgbaar via e-mail. 
_____________________________________________ 

 Redactie: F. Lenssen <flenssen@mariannhill> 



                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 


