
Verslag “Vrienden van Mariannhill” dd. 22-10-2021 

Aanwezig: Frits Winkelmolen, Ton Vissers, Harry Snijder, Peter Berkers, Pater Frans 

Lenssen, Andries Bongers 

Plaats: De Bron, Klein Vink.1 Arcen. 

Afwezig met bericht: Paul Sweens, Jan van den Hark, Gerard Egelmeers en Piet Hendriks. 

 

Voorzitter Frits opent de vergadering en heet iedereen welkom. Hij staat stil bij de reden van 

afwezigheid van de genoemde personen. De redenen van afwezigheid hebben veelal met de 

gezondheid te maken. 

De huidige stand van zaken: 

Allereerst zijn we de afgelopen twee jaar door de Corona perikelen niet meer bij elkaar 

geweest. 

De personen die zich de afgelopen jaren hebben beziggehouden met de website van de 

Vrienden van Mariannhill en alle zaken er om heen, zijn allen op een respectabele leeftijd 

gekomen. Enkelen hebben de wens geuit om te stoppen met de werkzaamheden. Dit wordt 

uiteraard gerespecteerd. 

De aanwezigen, met uitzondering van pater Frans Lenssen, zijn van een jongere generatie. 

Allen ervaren zij 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. 

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 gezondheid en 

levensverwachting gaat langzaam achteruit. 

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. 

Pater Frans Lenssen deelt mee dat er de laatste tijd weinig nieuws te vermelden valt 

voor een nieuwe nieuwsbrief. Hij is bereid als er iets te vermelden valt, dit via de 

nieuwsbrief te blijven doen. Gisteren heeft de voorzitter van de vrijwilligers van het Abt 

Franz Huis van Mariannhill een Koninklijke onderscheiding gekregen, uitgereikt door 

de burgemeester van Venlo, waarbij Pater Frans Lenssen ook bij aanwezig was. 

Onlangs heeft ook het 70 jarige Professiefeest van broeder van Heugten plaats 

gevonden. 

Pater Frans Lenssen vertelt dat in Würzburg het centraal archief gehuisvest gaat worden 

voor alle congregaties uit Nederland. In de jaren 60 waren dit 120 congregaties.  

Het bestaande archief dat nu ondergebracht is in Sint Agatha (bij Cuijk) in Nederland bevat 
geen zaken die naar Würzburg gaan verhuizen. Wat er in de toekomst met dit archief gaat gebeuren 
is onduidelijk. 



Ook blijkt er in het Missiehuis nog een collectie boeken van ca 10.000 stuks aanwezig te zijn, 

welke nodig uitgezocht moet worden.  

De verwachting is dat het overgrote deel er van weg zal kunnen. Pater Lenssen vindt dit een 

moeilijk karwei en staat er eigenlijk alleen voor. De aanwezigen bieden hun hulp hierbij aan. 

Frits doet het voorstel om van de huidige aanwezige personen in het Missiehuis een “profiel” 

te maken en deze op de website bij de andere profielen te plaatsen, mits betrokkenen hiermee 

instemmen.  

Eerder zijn er interviews afgenomen welke als voorbeeld kunnen dienen. Het blijkt dat nog 

niet is gebeurd bij een aantal van de huidige bewoners o.a. Frans Lenssen. die ook aangeeft 

hier geen bezwaar tegen te hebben. (In zijn eigen biografie is hierin ook al veel terug te lezen, 

weliswaar in het Engels) 

De overige bewoners zullen benaderd worden met de vraag of zij hiermee in kunnen 

stemmen. 

Er wordt afgesproken dat de aanwezigen in maart 2022 weer bij elkaar zullen komen, als het 

mogelijk is in het missiehuis met de volgende aandachtspunten: 

– Helpen de boeken te sorteren van de huidige bibliotheek 

– Houden van interviews 

– Brainstormen over een in de toekomst te houden Vriendendag, wat mogelijk ook de 

laatste zal zijn 

- Andries Bongers gaat uitzoeken hoe het staat met de houdbaarheidsdatum van de 

website “VriendenvanMariannhill”. 

Tijdens de rondvraag deelt Harry Snijder zijn boekje uit, waarin hij zijn ervaringen en 

belevenissen beschreven heeft van 8 jaar Mook en Venray. Hij geeft hierbij een korte 

toelichting waarbij het overlijden van Ton Elfrink een belangrijke rol heeft gespeeld. 

Frits sluit daarna de bijeenkomst. 
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