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Trees Janssen-Raedts †

26.05.1932-16.02.2020
Op 16 februari heeft St. Paul een toegewijde persoonlijkheid met een bijzonder
betrokkenheid tot de Mariannhillers in Arcen verloren: Trees Janssen-Raedts, een
familielid van P. Ton Mulderink. Ze stierf op 16 februari en is in Sevenum in het graf van
haar man bijgezet. P. Ton was de celebrant van de uitvaart in de monumentale
parochiekerk in aanwezigheid van honderden deelnemers. In zijn toespraak wees P. Ton
Mulderink vooral op een elementaire karaktertrek van de overledene. “Wat stond bij
onze Trees voorop? Heel eenvoudig: God is goed! Dit was de centrale draagpaal van
haar geestelijk huis. En wij die haar goed gekend hebben konden dit ook horen en zien.
Zo kon ze als gastvouw aan het begin van een feestelijke maaltijd met genodigde gasten
zeggen: ‘Lieve mensen, in dit huis wordt gebeden. In de naam van de Vader, en de Zoon
en de Heilige Geest. Heer zegen ons en deze gaven die we in Uw goedheid mogen
ontvangen. Amen!’
Wat was er zo voornaam in dit gebedje? Ik denk, ‘Zegen wat we ‘in Uw goedheid’ mogen
ontvangen’. Dit laatste was deel van haar ziel. In haar diepste binnenste was de goedheid
van mens en natuur, een weerspiegeling van de goedheid van God. Daarom kon ze op
haar sterfbed ook zeggen, ‘het is goed zo…’.
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Trees Janssen met buurvrouw Mia Kauffeld die beiden jarenlang met elkaar bevriend waren
Trees was een graag geziene gast op St. Paul. Op de meeste zondagen kwam ze naar St.
Paul voor de eucharistieviering. Op velerlei wijzen toonde ze haar verbondenheid met de
communiteit. Ze had klaarblijkelijk ook een goed contact met Sinterklaas die een jaarlijks
bezoek aan St. Paul niet oversloeg.

Een bever kolonie in het park
Ruim dertig jaar na de herintroductie van de bever in Nederland in 1988 heeft het dier
zich vooral langs de Maas behoorlijk verspreid. Naar schatting zijn er nu 3500 bevers in
Nederland, een paar honderd meer dan een jaar eerder. Dat de bever zich zo snel
verspreidt zorgt ook voor problemen. Het knaagdier berokkent voor tonnen schade aan
dijken en ondergraaft funderingen.
In het park van St. Paul hebben de bevers twee dammen gebouwd in de smalle Roobeek
wat een grote wateroverlast tot gevolg heeft. In de grote plas water die zich heeft
gevormd zijn intussen veel bomen bezweken, mede ook door toedoen van de ijverig
knagende dieren die ook dikke bomen kunnen vellen. Omdat bevers beschermd zijn,
mogen ze niet verjaagd worden. Wel heeft Limburgse Waterschap een dam wat verlaagd,
maar te laat; de schade kan niet meer ongedaan gemaakt worden

Een van de twee dammen
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De ravage in het park

Bevers zijn ijverige knagers

Bevrijdingsherdenking in Arcen
75 jaar geleden werd de regio in Noord Limburg bevrijd en daarmee begon de terugreis
van de verdreven inwoners naar hun woonplaats. De inwoners van St. Paul waren op 16
januari 1945 samen met 600 mensen uit Arcen bij het naderen van het oorlogsfront per
trein via Duitsland geëvacueerd naar de noordelijke provincie Groningen. De meeste
Mariannhillers werden in het dorp Kloosterburen aan de Noordzee ondergebracht.
Ofschoon Arcen al op 3 maart 1945 bevrijd was, duurde de oorlog in het noorden nog
langer. Na de slag om de stad Groningen kwam daar de oorlog op 17 april ten einde.
Nadat heel noordelijk Nederland bevrijd was konden de geëvacueerde Mariannhillers op
5 mei met een Rode Kruis wagen naar St. Paul worden teruggebracht.
De terugreis ging over Zwolle waar ze drie medebroeders ophaalden. Onderweg zagen
ze overal de sporen van de oorlog. De volgende dag kwamen ze aan op St. Paul en
stonden verslagen voor de gruwel der verwoesting. Toen merkte iemand droogjes op;
‘Het had nog erger kunnen zijn. De hoofdzaak is dat we weer thuis zijn’. Dat ontspande
de stemming. De volgende dag werd de schade opgenomen en telden ze 88 voltreffers
op de gebouwen die bovendien allemaal grondig geplunderd waren: meubels, bestek,
werktuigen, machines, kachels, voedsel zoals 250 zakken graan en meel, vee, kippen, alles
was gestolen.
Op 5 mei is het 75 jaar geleden dat de inwoners van St. Paul weer naar hun huis
terugkeerden met achterlating van Br. Hilarius Kummeling die op 4 april in Groningen
3

was gestorven.

Gouden jubileum

Op 12 maart was het 50 jaar geleden dat Will Verberk, huisvriend en adviseur van St.
Paul, met Rini van Tienen in het huwelijk trad in de kapel van het missiehuis. Ofschoon
beiden uitdrukkelijk geen uiterlijke viering wensten, werd dit jubileum in de huiselijke
kring van de communiteit bescheiden herdacht. Bij deze gelegenheid werd het echtpaar
het certificaat van de Pauselijke zegen van Paus Franciscus overhandigd.

De communiteit van St. Paul wenst Will en Rini alle goeds en zegen voor de komende
jaren.
_______________________________________
Redactie:
flenssen@mariannhill.nl

4

