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Mariannhilldreef 1, 5944 EV Arcen  

 

 

 

 

Tropisch Nederland 

 

Meteorologische records overtreffen elkaar in 

deze kurkdroge zomertijd. Arcen was enkele keren in 

het nieuws met de hoogste temperaturen in het land, 

boven 40 C. Maar ooit was het nog veel warmer in 

Nederland, schrijft het Elsevier Weekblad; tot onge-

veer125.000 jaar liepen er hier allerlei tropische 

beesten rond zoals leeuwen en olifanten. 

 

 
Een van de uitgedroogde vennen 

 

Maar naast uitgedroogde plassen kan het ook tot 

overstroming komen, zoals de uit de oevers getreden  

Roobeek in het park van St. Paul, veroorzaakt door 

een door bevers opgeworpen dam die het stromende 

water tegenhoudt. 

 

 
Een beverfamilie zorgt voor overstroming van 

de Roobeek 

 

 

 

Bezoek van CPS Zusters uit Aarle-Rixtel 

 

Bij gelegenheid van een internationale conferentie 

van de Missiezusters van het Kostbaar Bloed in hun 

Moederhuis in Aarle-Rixtel, kwam de hele groep 

voor een bezoek naar St. Paul. Dat was geen vreemde 

bodem voor hen want ook daar ontmoetten ze  met 

de Mariannhillers hun gemeenschappelijke geestelijk 

vader Abt Franz Pfanner. De buste van hun stichter 

komt oorspronkelijk uit het voormalige Nederlandse 

CPS  provinciehuis in Tienray en staat nu bij het 

kloosterkerkhof. 

 

 
 

 
CPS Zusters bij het beeld van hun stichter bij het 

kerkhof van St. Paul 

 

Overgang naar  een nieuwe era in de CMM 

missie in PNG 

 

Zestig jaar na de aankomst van de eerste 

missionarissen van St. Paul in Lae PNG heeft de 

laatste Nederlandse overste zijn functie aan de P. a 



overgedragen. Wat deze overgang betekent komt het 

beste tot uitdrukking bij twee groepsfoto’s, van 1972 

en 2019. Beide foto’s zijn op delfde plaats genomen, 

bij de kerk van de St. Joseph statie.  

 

 
Missiepersoneel in het bisdom Lae 1972 

 

 
Alle priesters van het bisdom bijeen op een 

conferentie in juli 2019  

 

De eerste niet CMM Bisschop, Rosario Menezes 

SMM (Montfortaan) uit India staat op de achterste rij 

in het midden, en de laatste Nederlandse overste, P. 

Alfons Voorn CMM staat in het midden op de eerste 

rij op de voorgrond. 

Zoals te zien op de foto zijn er nog twee Euro-

peanen, P. Arnold Schmidt CMM uit Duitsland en 

vicaris-generaal van het bisdom. De groep is inter-

nationaal met 6 nationaliteiten. De meesten komen 

uit zuid/oost Aziatische landen. Een belangrijk ef-

fect is in 60 jaren tot stand gekomen: de de-euro-

peïzering van het bisdom. Daarmee is de geschie-

denis van het bisdom een nieuwe fase ingegaan. 

 

Bezoek uit Rome 

 

Op zijn terugreis via Rome naar Papoea Nieuw 

Guinea maakte P. Roland Matoyi een kort bezoek 

aan St. Paul. Als de nieuwe regionaal-overste in PNG 

heeft hij deze taak van Alfons Voorn op 1 augstus 

overgenomen.  Zijn benoeming  markeert ook een 

mijlpaal in de geschiedenis van Mariannhill in 

Oceanie. Wij wensen hem God’s zegen voor deze 

nieuwe taak.  
 

 
P. Roland bij het afscheid van voormalige PNG pioniers 

Ton Mulderink en Sido van der Werf in St.Paul 

 

Twee Afrikaanse Mariannhillers die in Rome 

studeren, P. Emmanuel Nkofo en P. Timothy Simfukwe 

kwamen met P. Hubert Wendl vanuit Mariaveen (D) voor 

een kort bezoek naar St. Paul. 

 

Boekenmarkt 

De Benedictijnen van de St. Benedictusberg Abdij in 

Mamelis/Vaals kwamen op uitnodiging naar St. Paul om 

naar gading boeken op te halen om een begin te maken 

aan de onontkoombare opruiming in het proces van onze 

exit. Zij vonden een bron van belangrijke naslagwerken 

op het gebied van theologie, geschiedenis en kunst en 

konden voldaan met 15 meter boeken huiswaards gaan. 

Wij zijn van onze zijde dankbaar dat de boeken een nieuw 

en welverzorgd thuis hebben gevonden. 

 

 
 

De prior and bibliothecaris van de abdij konden maar een 

klein deel van de berg boeken meenemen. 

 

Jan Klijn † 

Op 79jarige leeftijd is Jan Klijn op 27 juli in Dommelen 

gestorven. Mariannhill is Jan veel dank verschuldigd voor 

de 18 jaren die hij als leraar aan de St. Joseph Technical 

School in Lae PNG werkzaam is geweest. R.I.P. 
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