Loca e: Missiehuis St. Paul, Mariannhilldreef 1, 5944 EV Arcen
Aanvang: 14:00 uur
Aanwezig: pater Frans Lenssen, broeder Harry Schaminee, Gerard Egelmeers, Frits Winkelmolen,
Peter Berkers, Harry Snijder en Ton Vissers
Afwezig (met kennisgeving): Jan van den Hark, Paul Sweens en Andries Bongers
Voorzi er Frits Winkelmolen opent om 14:15 uur de vergadering en heet alle aanwezigen van harte
welkom. Fijn om de bijeenkomst weer te kunnen houden op de oude en vertrouwde plek van het
missiehuis St. Paul. De hartelijk ontvangst en korte rondleiding vooraf door pater Frans Lenssen en
broeder Harry Schaminee kan uiteraard niet onvermeld blijven.
Allereerst wordt s lgestaan bij het onlangs overlijden (2 maart jl.) van ons web commissielid Piet
Hendriks. In Piet – die samen met Frits de interviews afnam en de pro elschetsen opstelde –
verliezen we een gewaardeerde kracht in ons team.
Frits en Harry Snijder zijn aanwezig geweest bij de crema eplech gheid van Piet. Frits laat de
rouwkaart rondgaan en zal Andries vragen om deze opnieuw op de website te plaatsen, zodat daar
een verbeterde versie te zien zal zijn.
Bij een eerder bezoek van Frits aan Piet afgelopen december hebben beiden ook hun licht laten
schijnen over hun beider ‘Mariannhill-verleden’. Ondank dat Piet wist dat hem maar weinig jd
gegund was, hee hij toch kans gezien om een terugblik op zijn eigen leven en op zijn ‘Mariannhilljd’ te schetsen. In overleg met Piet ’s vrouw Elly en kinderen zal Frits proberen om deze passage uit
Piet ’s verhaal op de website geplaatst te krijgen.
Op de vraag of er behoe e bestaat voor aanvulling van de web commissie valt o.a. de naam van
Harry van den Tillaart. Ton Vissers zal Harry een dezer dagen hiervoor benaderen.
Jan van den Hark is niet meer in staat om bijeenkomsten fysiek bij te wonen. Zijn vrouw Mieke
waardeert het zeer dat zij – door de verslagen van de bijeenkomsten – op de hoogte gehouden
worden van het wel en wee van Mariannhill, waarmee Jan zich zoveel jaren met hart en ziel hee
beziggehouden.
Harry Snijder ’s verhaal ‘Dorpsjongen wil missionaris worden (ook in memorie aan Ton Elfrink)’ is
overhandigd aan het gemeentearchief van Venray. Het is daar met enthousiasme ontvangen.
Gebleken is dat in het archief van Venray niets of bijna niets van Mariannhill bewaard is gebleven, laat
staan te vinden is. Daar moet op zijn minst verandering in komen. Krijgt mogelijk een vervolg.
Aan de voortze ng van de ‘S ch ng Franz Pfanner Huis’ als museum – nu eigendom van Roompot –
komt aan het einde van dit jaar een einde. De s ch ng krijgt geen toelage en/of nanciële steun
meer. Dit jaar zijn er nog wel tentoonstellingen. Eind van het jaar gaat het dicht en krijgt het een
andere bestemming.
De bibliotheek van Mariannhill op St. Paul blijkt al aardig ontmanteld te zijn. Pater Frans Lenssen
hee al een aanzienlijk deel van de boeken ingepakt staan in dozen. De boeken gaan naar de
s ch ng Vincen us te Blerick, waar nog een selec e wordt toegepast. De bruikbare boeken krijgen
een ‘hernieuwd leven’, de rest wordt ‘oud papier’.
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Pater Frans Lenssen hee zijn laatste (15e) boek geschreven. Het is een Engelse uitgave geworden en
hee de tel “Mariannhill in the Netherlands” met als sub tel “Mission House St. Paul Arcen
1911-2022”. Hierin is het relaas van Mariannhill door de jaren heen – vanaf het begin van aankoop
tot en met de verkoop aan Limburgs Landschap – tot heden in beeld gebracht.
Gerard Egelmeers komt met het voorstel om dit laatste boekwerk van pater Frans Lenssen in het
Nederlands te laten vertalen. Hij kent nog een oud leraar Engels die dit – volgens Gerard – nog met
plezier zou willen doen. Dit vooral om op zijn lee ijd zijn kennis van het Engels op peil te houden.
St. Paul herbergt op dit moment nog slechts 8 bewoners. Nog maar kort geleden is broeder Maurice
van Haasteren overgebracht naar het hospice te Venlo.
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De huidige bewoners zijn in willekeurige volgorde:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Pater Frans Lenssen
Pater Jan Bouma
Broeder Harry Schaminee
Pater Sido van der Werf
Pater Ton Mulderink
Pater Theo Verstappen
Broeder Antoon van Heugten
Pater Theo Voorn

Van de nog in de ‘missie’ verblijvende paters keert op korte termijn pater Alfons Voorn vanuit Nieuw
Guinea terug naar St. Paul in Arcen. Van pater Antoon Janssen is bekend dat hij op zijn post in
Zimbabwe zal blijven. Tot zover St. Paul en haar bewoners.
Als laatste item komen de ‘vriendendagen’ aan de orde. Na de reünie van 2011 (100 jaar St. Paul) zijn
er tot en met 2014 gecombineerde bijeenkomsten van oud studenten uit Arcen en Mook/ Venray
geweest. Daarna is nog de ‘vriendendag Mook/Venray 2016’ In Venray en de laatste ‘gecombineerde
bijeenkomst 2018’ in Arcen gehouden.
De vraag nu is of een ‘vriendendag Mook/Venray’ in 2022 nog haalbaar is. De animo hiervoor is bij de
jongere web-leden nog steeds groot. Voorgesteld wordt om op korte termijn een kader op te stellen
voor het organiseren van zo’n dag.
Ton Vissers gaat uitzoeken bij welke jaargangen zo’n bijeenkomst het meest lee . Hierna zullen we
een oproep per e-mail laten uitgaan om het enthousiasme te peilen. Vervolgens zal een de ni eve
datum in het najaar 2022 (ergens in september/oktober) geprikt worden. Hopelijk is zo’n dag nog te
organiseren.
Omdat alle onderwerpen aan de orde zijn geweest, levert de rondvraag geen verdere vragen op.
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Frits dankt pater Frans Lenssen en broeder Harry Schaminee nogmaals voor hun gastvrije ontvangst
en de overige aanwezigen voor hun komst naar Arcen en sluit daarop deze bijeenkomst.

