
 

 

  
 

Mariannhill in Nederland 

          

 

 

HALLO 37NL December 2022                                                 Mariannhilldreef 1, 5944 EV Arcen 

  
 

GENERAAL KAPITTEL 2022 

 

Mariannhiller Regionale Oversten uit ongeveer 20 

landen kwamen in oktober naar Rome voor het 

algemene kapittel van Mariannhill dat om de 6 jaren 

wordt gehouden. Drie weken lang werd de huidige 

situatie en de uitvoering van een herstructurering 

van de congregatie besproken. In tegenstelling tot 

vorige generale kapittels waren er van de 31 

stemgerechtigden slechts 7 afkomstig uit Europa en 

Amerika. 

 

Het Kapittel in vergadering in het generalaat in Rome 

 

Het Kapittel koos een nieuw bestuur. Tot Generaal- 

Overste werd P. Michael Mass gekozen, die sinds een 

half jaar als plaatsvervangend overste fungeerde, 

nadat zijn voorganger P. Thulani Mbuyisa tot 

bisschop van Kokstad was benoemd. Drie nieuwe uit 

Zuid- Afrika afkomstige leden werden tot generale 

raadsleden gekozen. Bisschop Thulani nam ook actief 

deel aan het Kapittel. 

De drie weken met zes werkdagen van acht uren 

vergaderen werden door twee buitengewoon vaardige 

facilitators (een Franciscaan en een Missionaris van 

Afrika) begeleid. Het eendaagse uitstapje naar Napels 

en Monte Cassino was een welkome afwisseling. 

Het was wel de laatste keer dat een Kapittel in het 

huidige generalaat werd gehouden. Het gebouw staat 

te verkoop, maar eventuele kopers staan niet in de rij.  

 

 

 
 Abdij Monte Cassino, gesticht door Benedictus in de 6de 

eeuw werd in de Wereldoorlog totaal verwoest, maar 

geheel herbouwd met financiële hulp uit veel landen. 

Benedictus en zijn zus Scholastica zijn hier begraven, 

 

BIJ DE PAUS OP VISITE                                          
 

Een hoogtepunt was het bezoek aan Paus Franciscus 

in het Vaticaan. Na een begroeting door de nieuwe 

generale overste P. Michael Mass sprak de Paus de 

bezoekers toe en bemoedigde hen in het voetspoor 

van de stichter Abt Frans Pfanner het missiewerk met 

ijver voort te zetten. 

 
Paus Franciscus begroet the Mariannhillers 

De paus begroet in het bijzonder de nieuwe generale   

overste P. Michael Mass 



 

 

Barbecue op het dak van het generalaat 

 

BEZOEK VAN BISSCHOP  ROZARIO        

MENEZES  

Sinds de oprichting van het nieuwe bisdom Lae in 

1966 Papoea Nieuw Guinea waren er twee Mari- 

annhiller bisschoppen in Lae: Bisschop Henry van 

Lieshout (1967-2007) en Bisschop Christian 

Blouin. (2007-2018). De huidige bisschop is sinds 

2018 de Montfortaan P. Rozario Menezes SMM  

uit India. Om kennis te maken met de eerste 

missionarissen in zijn bisdom reisde hij van uit 

Rome voor een kort bezoek naar het Missieklooster 

van de Zusters van het Kostbaar Bloed in Aarle 

Rixtel en van Mariannhill in St. Paul. 

 

 
 

Mgr. Rozario Menesez in Aarle-Rixtel met voormalige 

missionarissen in Lae: de Zusters Godelief Leyten en 

Clemence CPS en de Mariannhillers Anthony 

Mulderink, Sido van der Werf en Frans Lenssen 

 

ONTHEEMDING VAN DE  ’STICHTING 

FRANS PFANNER HUIS’ 

 

 

 

Het Franz Pfanner Huis – de eerste kapel van St. 

Paul gebouwd in 1911 

 

De Stichting Franz Pfanner Huis werd op 23 januari 

in 2001 opgericht door Bert Thomas en pater Henk 

Janssen. Ruim 20 jaren lang heeft de oorspronkelijk 

in 1911 door de uit Mariannhill in Zuid-Afrika 

afkomstige missionarissen gebouwde kapel gediend 

als het centrum voor de veelvoudige culturele 

activiteiten van de ‘Stichting Frans Pfanner Huis’. 

Helaas heeft het bestuur van het vakantiepark 

Roompot het gebruik van dit gebouw het per 1 januari 

2023 opgezegd en gaat het voor andere doeleinden 

gebruiken. Wat volgde was een zoektocht naar een 

alternatief. Die is nu deels gevonden in de vorm van 

de foyer van het gemeenschapshuis in Arcen. Het 

werk van het Frans Pfanner Huis blijft actief onder 

een nieuwe naam: Pfanner Forum. Het huidige 

bestuur onder de leiding van voorzitter Lex van 

Marcke organiseerde een afscheid voor alle leden en 

vrijwilligers op 14 december met een gevarieerd 

programma 

 

 
 

met een piano concert en een warm buffet. Lex werd 

bij die gelegenheid als blijk van erkenning van zijn 

bevordering van culturele activiteiten geëerd met de 

eervolle titel Lid in de Orde  van Oranje-Nassau 

overhandigd door de burgemeester van Venlo. 
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