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tijden! Dat zeggen de mensen tenminste. Laten we

Andere tijden, andere gewoontes

‘O tempora, o mores!’, een beroemde Latijnse
uitdrukking, die Cicero, uitriep bij een rede in 63
v.Chr. voor de Romeinse Senaat: o tijden, o zeden.
De ouderen onder ons zullen zich nog wel
herinneren aan bepaalde gewoontes rond het
begin van de maand november, St. Maarten,
Allerheiligen en Allerzielen. In Nederland kwam
deze vertoning nog voor in bepaalde streken tot
eind van de vorige eeuw werd met jeugdigen die
met tot lampion uitgesneden koolrapen,
suikerbieten of voederbieten in het donker
rondtrokken. De oorsprong gaat terug op oer oude
heidense van dankfeesten voor licht, warmte,
gewas en oogst. Inmiddels is worden deze
gebruiken vervangen door de uit America
overgewaaide heidense Halloween viering:
rondzwervende schrikaanjagende spookgestalten.
Blijkbaar een geseculariseerd surrogaat voor
religieuze tradities en gewoontes.
Tijdens het wegens de herfstvakantie drukke
weekeindeind oktober werd er nabij St. Paul op
het terrein van het vakantiepark Roompot op
Klein Vink in een grote circustent een
Halloweenavondvoorstelling gehouden.
Daarentegen kwamen er maar weinig gelovigen
naar de Allerheiligen viering in kapel van St. Paul.
“O, tempora, o mores”.
“Wij zijn de tijd”
St. Augustinus zegt in een van zijn preken tot zijn

toehoorders: mopper toch niet zo negatief over de
tegenwoordige tijd en zeg dat de vroegere tijden
veel beter waren. Er zijn geen slechte en er zijn
geen goede tijden. De tijd is neutraal. Het zijn de
mensen die de tijd maken, goed of slecht. Wij zijn
de tijd.
'Zoals wij zijn, zo zijn de tijden, legt Augustinus uit.
Was er maar geen overvloed aan slechte mensen,
dan zou er ook geen overvloed zijn aan slechte
dingen. Het zijn slechte tijden! het zijn moeilijke

liever goed leven, dan worden de tijden vanzelf
goed. Wij zijn de tijden. Zoals wij zijn, zo zijn de

tijden’.
‘Vrienden van Mariannhill’

Het voormalige ‘Missieseminarie
Mariannhill’ in Venray

Op 22 oktober hield het team van de website
‘Vrienden van Mariannhill’ een vergadering in het
restaurant van het thermaal bad van Klein Vink.
Aanwezig waren Frits Winkelmolen, Ton Vissers,
Harry Snijder, Peter Berkers, Andries Bongers en
Frans Lenssen. Drie andere leden waren afwezig.
De meesten zijn oud- leerlingen van het
Mariannhill Internaat in Venray dat in 1962 werd
geopend maar al in 1968 werd gesloten. Zoals de
huidige stand van zaken ervoor staat werd
vastgesteld dat de personen die zich de afgelopen
jaren hebben beziggehouden met de website van
de Vrienden van Mariannhill en alle zaken
eromheen, zijn allen nog op een respectabele
leeftijd. Allen ervaren zij nog een bijzondere
binding met Mariannhill en hebben te kennen
gegeven dat zij bereid zijn om de website “in de
lucht te houden” en, indien mogelijk, van nieuwe
berichten te voorzien. Het is onduidelijk hoe vaak
en door wie de website bezocht wordt. Technisch
zou dit mogelijk moeten zijn.
Harry Snijder veraste de aanwezigen met een
realistisch en vlot geschreven boekje over zijn
ervaringen in de jaren in het seminarie in Mook en
daarna in Venray met de titel ‘Dorpsjongen wil

missionaris worden. Hoe het tot stand kwam’.
De bewoners van het huidige Missiehuis Sint Paul
zijn allen op ver gevorderde leeftijd. Er wonen op
dit moment nog 8 broeders en paters in het
Missiehuis. De vraag dient zich hierbij aan hoe
lang Sint Paul in deze vorm nog gehandhaafd zal
kunnen blijven, dat is op dit moment niet te
voorspellen. Daar hangt ook het voortbestaan van
de Mariannhill website van af.

bezoek was om de scheidende voorzitter van het
FPH te decoreren met de medaille van Ridder van
de Orde van Oranje-Nassau. Een welverdiend
afscheidsgeschenk na zijn jarenlange effectieve
inzet voor deze stichting.

De toekomst van het Franz Pfanner Huis (FPH)

De burgermeester van Venlo decoreert de heer
Janssen met de orde van Ridder van Oranje

De historisch kapel van het eerste gebouw na de
aankomst van de eerste missionarissen uit Zuid-Afrika
in 1911

De Stichting Franz Pfanner Huis, zo genoemd naar
Abt Frans Pfanner, de stichter van de missie-

congregatie Mariannhill, werd in 2000 op initiatief
van het Missiehuis St. Paul (destijds eigenaar van
Klein Vink) en de directie van vakantiepark Klein
Vink opgericht en is sindsdien gebruiker van de
voormalige kapel van het in 1912 oorspronkelijke
klooster. Het historische gebouw wordt door de
FPH sinds 2000 als een cultureel centrum
geëxploiteerd met rijkelijk gevarieerd culturele
programma’s. De directie van het vakantiepark
Roompot heeft onlangs het gebruik van de kapel

P. Theo Voorn uit Kenia

Zoals met auto’s zo komt er ook voor de mens een
tijd van reparatie.. Zo kwam P. Theo Voorn uit
Kenia om van zijn rugklachten bevrijd te worden,
die hem het lopen moeilijk maken. Wij wensen
hem een spoedig herstel, zo dat hij weer naar zijn
geliefde Kenia kan terugvliegen.

door FPH opgezegd, zodat de Stichting Frans
Pfanner Huis nu zoekt naar een nieuw onderkomen in Arcen en omgeving, waar zij vanaf
januari 2023 kleinschalige concerten, exposities en

overige activiteiten kan voortzetten.
Ridderorde voor de voorzitter van het Franz
Pfanner Huis

Tijdens een feestelijke bijeenkomst van scheidende en nieuwe vrijwilligers van het Frans Pfanner
Huis werden de deelnemers verrast door de
plotselinge aankomst van de Burgermeester van
Venlo met zijn gevolg. De aanleiding van zijn

Onverzadigbaar is de Theo’s lust om te lezen en
encyclopedische kennis te vergaren

†
Van pest, hongersnood en oorlog,
verlos ons, Heer!
(uit de litanie van alle heiligen)
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