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EIGENLIJK EEN VREEMD VERHAAL!

TUKKERS SLUITEN ZICH AAN BIJ EEN
MISSIONAIRE CONGREGATIE VAN DE
ENGELSE KATHOLIEKE KERK
EN
ENGELSE TEXTIEL FABRIEKEN VESTIGEN
ZICH IN TWENTE
EN TOCH:
DE WEG LOOPT NIET WAAR JE HEM
VERWACHT1.
KIEK’N WAT WOT!!2

1
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Loesje.
Kijken wat het wordt – veelvuldig gebruikt Twents gezegde.
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VOORWOORD

venals de meeste mensen, die zich aangesloten
hebben bij de missionaire congregatie van Mill Hill, heb
ook ik het geluk gehad om in veel landen, culturen en
religies de katholiciteit van de Kerk, in de brede zin van
het woord, mee te mogen maken op allerlei manieren,
in kerken en tempels, in religieuze gebeurtenissen, op
het land, bij mensen thuis, onderweg op een
pelgrimstocht.
Al deze indrukken heb ik mogen toetsen aan het
katholicisme in mijn eigen geboortestreek, Twente. De
vraag die mij achtervolgde was steeds: hoe is in Twente
het katholicisme gelijk aan, of anders dan, het
katholicisme in de vele plaatsen die ik heb bezocht? Met
andere woorden: wat is eigenlijk de essentie van dat
Twentse katholicisme? Is het ontstaan zoals ook het
Animisme en het Christelijk geloof bij de Iban in Borneo
grotendeels samengesmolten zijn? Of lijkt het op het
Shintoïsme en Boeddhisme in Japan, die in alle vrede
niet naast, maar bij en in elkaar bestaan? Waarin komen
de Aborigines in Australië en de Tukkers van Twente
overeen? Zijn beide volken mensen van het land met
een aardse spiritualiteit?
Deze vragen werden bij mij nog actueler toen ik op 65jarige leeftijd terugging naar mijn geboortestreek
Twente. Bij de toenmalige De Slegte zocht ik boeken
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over de geschiedenis van Oldenzaal, over de
textielfabrieken, die vanuit Engeland hier waren
gebouwd, over Alphons Ariёns, die in Enschede het
sociale probleem van armoede en drank te lijf ging, over
Herman Schaepman uit Tubbergen, die geen blad voor
de mond nam in de strijd voor de katholieke
emancipatie.
Zeer interessant zijn natuurlijk ook de rituelen, waaraan
wij Tukkers vast blijven houden, zelfs nu in het seculiere
tijdperk: het blazen op de midwinterhoorn overal, het
slepen van de paasstaak in Denekamp, de paaskerels in
Ootmarsum, de paasvuren die door de hele streek
ontstoken worden, de noaberschap3 in alle intimiteit, de
carbidbussen op oudejaarsavond. Elke vraag, elk
gegeven, kan beantwoord worden in een nieuw lijvig
boek; immers, de boeken die mij onder ogen kwamen
waren meer gebaseerd op feiten dan op onderzoek naar
de oorsprong.
Ik ben een Mill Hill missionaris, iemand die net zoals
meer dan 60 andere Tukkers een leven gekozen heeft
van ‘er op uit trekken en kijken wat het wordt’ binnen
de brede mogelijkheden die de congregatie van Mill Hill
mij daarvoor aangereikt heeft in een grote eigen
verantwoordelijkheid4. Met een warm hart denk ik terug
aan bisschop Anthony Galvin in Serawak, die mij vroeg
3

Noaber = buur, zoals in het Duitse nachbar.
De geschiedenis van de Mill Hill Missionarissen kan gelezen
worden in de websites: The Mill Hill Missionaries – St. Josephs
Missionary Society, of in Wikipedia: Mill Hill Missionarissen.
4
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om een nieuwe parochie te stichten in Tatau en daarbij
zei: “Doe maar wat goed is”. Goede herinneringen heb ik
ook aan bisschop Barry Hickey in Geraldton, West
Australië, die mij vroeg om naar de Mardo-Aboriginal
gemeenschap van Wiluna te gaan om daar ‘een
Christelijke aanwezigheid’ te zijn. In hun woorden heb ik
katholiciteit ervaren: vertrouwen in de mens wereldwijd.
Soms vinden we het middelpunt van die katholiciteit in
Rome, soms ook niet; zo is het gegaan door de eeuwen
heen, zo zal het gaan in de toekomst.
Ik zal in dit boek, na een algemene inleiding op Twente,
Mill Hill en Missie, allereerst een korte beschrijving
geven van het leven van die 63 Tukkerse Mill Hillers.
Het leven en werk van de overledenen is in archieven
opgeslagen en hoort bij de overlevering. De levenden
kunnen nog geïnterviewd worden.
Een bijzondere vraag volgt daarna of het leven van de
familieleden, buren en vrienden door het missionaire
werk van deze 63 Twentse Mill Hillers enigszins
geïnspireerd is. Ik weet niet wat het antwoord zal zijn en
ben benieuwd waar ik zal uitkomen. Dit laatste is voor
mij eigenlijk het belangrijkste, misschien een antwoord
op mijn zoektocht naar toekomst. Er ligt veel interessant
werk voor mij. Gelukkig hebben enkele mensen al
spontaan aangeboden om te helpen bij dit onderzoek5.
5

Mijn dank gaat dan ook uit naar o.a. Zr. Nicola, Huub Schrader,
Frank Boomers, Bertus Visschedijk en Fons Eppink, Gerrie Korten,
die me geholpen hebben met info- en fotomateriaal en
correctiewerk. Ook de archieven van de Nederlandse Regio van Mill
Hill stonden altijd open voor mijn onderzoek.
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Ik zal nog veel mensen moeten vragen hoe zij hier over
denken en welke banden ze hebben met deze Twentse
Mill Hillers.
Ik begin aan dit boek en samen met u zien we wel waar
we uitkomen. Dat lijkt me een missionaire benadering.
Of is dat dan toch weer een Twentse benadering?
Ik heb nog een andere reden om me nu hierin te
verdiepen, want de Mill Hill Congregatie bestaat in 2016
150 jaar en in 2015, dit jaar, zal het 125 jaar geleden zijn
dat het Missiehuis in Roosendaal werd geopend. Vier
Tukkers hadden zich daarvoor, dus vόόr 1890, al
aangesloten bij deze congregatie.
Tussen haakjes, het moge bekend zijn bij eenieder dat
de Mill Hill priester niet pater, maar father werd
genoemd, afgekort tot Fr. of fr.
Ik hoop dat u kunt genieten van deze verhalen, van deze
mensen, die vanuit het schuchtere Twente hun idealen
hebben verspreid over een groot deel van de wereld. Ze
hebben hun weg al zoekend gevonden en bleven
openstaan voor nieuwe ontwikkelingen. Velen hadden
later moeite met de veranderingen in eigen land en in
eigen kerk, maar toch hebben zij de basis gelegd van een
nieuw missionair elan in Twenteland, zoals ik nu in mijn
eigen omgeving reeds gezien heb in de vele voorbeelden
van nieuw missionair denken in de 21ste eeuw en die
zeker een onderdeel zullen zijn en beschreven zullen
worden in de twee laatste hoofdstukken van dit boek.
Een algemene vergadering van Mill Hill gaat gehouden
worden in 2015, een belangrijke vergadering om het oog
duidelijk op de toekomst van de mens gericht te
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houden, vooral een betere toekomst voor de mensen
die er nu aan onder door gaan. Onze voorgangers
hebben niet voor niets hun leven gegeven voor een
betere wereld.
Voor Twente hoop ik dan ook dat de grote noaberschap
voor elkaar blijft bestaan, een noaberschap, die
missionair is, die over de grenzen van eigen cultuur en
religie heen reikt naar al degenen die hier hun bestaan
vinden, een noaberschap die zoals vanouds lief en leed
met elkaar deelt. Het is ook een noaberschap, die haar
armen opent voor de vreemdelingen en vluchtelingen,
hen niet alleen helpt in een grote diaconie, maar ook
deelt in de rijkdom van de andere culturen, in het
missionaire leven. Noaberschap zit in het DNA van de
Twentenaar en wordt door de missionarissen
uitgedragen wereldwijd. Het is een gezamenlijk leven in
dankbaarheid op deze aarde van ons.
Tot slot, aan het eind van dit voorwoord, wil ik dit boek
allereerst opdragen aan de mensen die zoveel geduld
met mij hebben gehad. Ik denk dan aan de Daya in
Serawak, die mij geleerd hebben dat er vele manieren
van leven zijn, maar dat we toch allemaal uiteindelijk
drinken uit de ene bron van ons bestaan.
Ik denk ook aan de Aborigines, die mij ontvangen
hebben als een vreemdeling en waar ik toch als hun
broeder vandaan mocht gaan in een nieuwe Droomtijd,
met beide benen staand op deze aarde.
Ook denk ik aan de vele mensen die ik ontmoet heb
tijdens mijn pelgrimstochten naar Santiago de
Compostella, naar Taizé en vooral ook naar Shikoku in
12

Japan, waar ik meerdere malen de Henro-michi heb
gelopen in ontzag voor het heilige en in meditatie,
wandelend door het fluisterend bamboebos, een
mystieke gebeurtenis in de wijsheid van het
Boeddhisme.
Dit boek wil ik ook opdragen aan de Mill Hill Congregatie
die op haar eigen wijze blijft zoeken naar de
‘missionaliteit6’ van de Kerk en van haar leden en
associates.
Tot slot, last but not least: de internationale studenten
in Delft en mijn familie en vrienden waren natuurlijk ook
altijd een goed klankbord om de juiste weg te vinden.
Daarom past een woord van dankbaarheid ook aan allen
met wie ik nu hier in Twente op pad ben, ook degenen
met wie ik nu dotpaintings7 maak, de mensen in de
kerken, met name in de Verrijzeniskerk waar ik woon,
mensen met wie ik wandelingen maak, waarmee ik
zoekend van gedachten kan wisselen. Dat bent u dus
ook, u die dit boek gaat lezen.
Fr. Ben Engelbertink, mhm
Enschede, mei 2015.

6

Een nieuw woord, omschreven met ‘het missionair gehalte van’.
Het vertellen van je eigen verhaal met behulp van de schilderkunst
van de Aborigines.
7
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PLECHELMUS, EEN MISSIONARIS IN TWENTE8
8

Borstbeeld met relikwieën van Plechelmus in de Plechelmus
basiliek te Oldenzaal. Het is waarschijnlijk dat Marcellinus,
gestorven in 732, de eerste missionaris in Oldenzaal was.
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HOOFDSTUK EEN
TWENTE
In de ogen van vele Hollanders waren Twente en de
Achterhoek,
evenals
Groningen
en
Limburg,
achtergebleven gebieden, die de vaart van de
industrialisatie nog niet in zich hadden opgenomen en
dus zo snel mogelijk ook ontwikkeld moesten worden,
m.a.w. er lagen ondanks een grote achterstand toch
economische kansen. Men zei dan ook vanuit de hoogte
dat Twente zich ‘gezegend’ mocht voelen dat Engelse
industriëlen geïnteresseerd waren om textielfabrieken
te vestigen in deze streek, zoals ook Limburg ontwikkeld
kon worden door de koolmijnen en Groningen door de
gasvelden.
Een zegen kan ook kortstondig zijn, zoals gebleken is uit
de grote werkeloosheid in Limburg en Twente en de vele
aardbevingen in Groningen.
De industrie heeft als zodanig niets van doen met de
roeping tot missionaris, behoudens in enkele gevallen,
wanneer iemand als het ware het platteland en de
industrie of de werkeloosheid wilde ontvluchten en zich
daarom ging storten op het grote avontuur van het werk
overzee.
Twente is het land van de Tukkers, mensen die een
Nedersaksische taal spreken.
Het katholieke geloof werd daar gebracht door Ierse
missionarissen, waaronder Plechelmus een zeer
belangrijke plaats innam. De hoofdkerk van Twente
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werd onder zijn naam in Oldenzaal, het juridisch
centrum van deze streek, gevestigd.
Uiteraard is er veel te lezen over de ontwikkeling van
Twente, politiek en economisch en ook religieus. Twente
ging meetellen, heel voorzichtig, in de vaart der
volkeren, want ook de kinderen van de arbeiders kregen
kansen om hogere opleidingen te volgen9.
Ik zal daar nu niet verder op ingaan, hoewel die
textielindustrie wel van invloed kan zijn geweest, want
‘vreemde’ mensen kwamen over de vloer. De
textielindustrie kon hier tot bloei komen, omdat er
betere wegen geopend werden. De eerste spoorlijn
langs Oldenzaal werd in 1865 in gebruik genomen.
De snelweverij van Thomas Ainsworth, die in Twente
werd gevestigd, betekende ook meer bekendheid met
dat land aan de andere kant van de Noordzee.
Zoals gezegd, de interessante vraag, die we ons nu
stellen, gaat over de Tukkers die hun weg naar dat
Engelse Mill Hill hebben gevonden. Hoe kwam die eerste
Tukker in Mill Hill terecht? Hoe kwam het dat zovelen
hem volgden? “Als het water een weg vindt, dan wordt
de stroom wel breder”10.
Ik heb geen volledigheid nagestreefd, vooral omdat niet
alle informatie voorhanden was, tenzij zeer diep
gegraven zou worden in de archieven van de
9

Aan het begin van de tweede helft van de twintigste eeuw stond
kapelaan Borghuis in Oldenzaal er om bekend dat hij hemel en
aarde bewoog om kinderen van arbeiders naar het lyceum te
sturen.
10
Chinees gezegde, naar ik meen.
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congregatie en van familieleden, ook van plaatselijke
instellingen. Eerlijk gezegd, dikwijls was het geluk met
mij, zoals toen ik de naam van fr. Kirch uit Oldenzaal zo
maar ergens tegen kwam. Ik had nog nooit van hem
gehoord. Spoedig daarna kon ik met zijn familie spreken.
Er is zo goed als geen archiefmateriaal van de vele
studenten, die in Tilburg of Hoorn aan de missionaire
opleiding begonnen, maar die andere wegen hebben
gekozen. Met sommigen bestaan nog wel zeer goede
contacten. Wel is er een heel summier dossier van
broederkandidaten, die vόόr hun eeuwige eed zijn
vertrokken.
Zou men meer informatie willen hebben over de
werkzaamheden van deze Mill Hillers, over hun Missies,
dan zouden alsnog archieven in Mill Hill, in het bijzonder
in Oosterbeek11, en de archieven van de zusters in
Engeland geraadpleegd kunnen worden.
Voor de lezers die niet goed bekend zijn met de
geografie van Nederland en Twente heb ik hier allereerst
kaarten van Nederland en Twente toegevoegd, waarna
een paar statistieken getoond worden, zoals een
overzicht van de plaatsen, waar deze Twentse Mill
Hillers vandaan kwamen en waar ze naar toe gezonden
werden. Het moge dus duidelijk zijn dat Twente niet de
Achterhoek is!
Uiteraard zult u wel weten dat de woorden
Twentenaren en Tukkers synoniem zijn.

11

millhillarchief@mhmobk.nl
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De indeling in gemeenten is in de loop der jaren
veranderd.
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Twente is het oostelijk deel van Overijssel met de drie
grote steden Almelo, Hengelo en Enschede.

GEWEST TWENTE

Kaart van Twente met verdeling in gemeentes12.
12

De gemeentelijke indelingen zijn sindsdien veranderd; zie
Wikipedia voor oorspronkelijke en nieuwe indelingen.
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Herkomst van de Twentse Mill Hillers13
Plaats
1850-1910
Albergen
1
Ane
Borne
2
De Lutte
Denekamp
1
Enschede
5
Geesteren
Goor
1
Haaksbergen
Haarle
Hengelo
4
Lattrop
Lemselo
1
Lonneker
1
Losser
1
Mander
Oldenzaal
3
Ootmarsum
3
Overdinkel
Rossum
1
Tubbergen
2
Vriezenveen
1
Wierden
Totaal
27

13

Gebaseerd op hun geboortejaar.
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1911-1940

1941-1990
1

1
2
1
1
3

1

1
4
1

1
1

2
1
7

3

1
2

1

1
28

8: 63

Hun Missiegebieden
En waar gingen deze missionarissen naar toe?
Mill Hill is een congregatie, die zoveel mogelijk haar
leden en associates uitzendt naar die gebieden waar een
eerste evangelisatie plaats moet vinden, ook wel
genoemd ‘het planten van de kerk’. Heel duidelijk was
het in het begin van de congregatie dat eenieder ook
verwachtte naar de ‘Missie’ gezonden te worden en hoe
groot was de teleurstelling bij de nieuwe leden, wanneer
ze benoemd werden om te doceren in een seminarie
hier in Nederland of om in Rome verder te studeren
voor een doctoraat in filosofie, bijbel, kerkelijke
wetgeving of theologie. Tot ver in de twintigste eeuw is
vastgehouden aan het principe dat ‘Missie’ buiten eigen
land en cultuur gebeurde.
Hieronder geef ik een statistiek van de landen waar de
Twentse Mill Hillers gewerkt hebben. Verschillenden
hebben gewerkt in twee of meerdere landen. Velen
hebben
ook
nog
pastoraal,
missionair
of
congregatiewerk gedaan bij terugkeer. Dezen heb ik in
onderstaande statistiek niet opgenomen. Ook degenen
die terug naar Nederland kwamen en hun intrek namen
in een verzorgingshuis zijn niet vermeld in de tweede rij.
Enkelen, vijf in totaal, vooral zusters en broeders,
hebben alleen maar in Europa gewerkt.
De beweeglijkheid van de missionarissen is toegenomen
in de tweede helft van de 20ste eeuw, vooral toen
missionarissen werden uitgewezen in landen zoals
Soedan, Serawak en Sabah (Maleisië) en Oeganda.
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Land

eerste Missie

Afghaanse Missie
Australië
België
Chili
Congo
Engeland
Ecuador
Falkland Eilanden
Filippijnen
India
Indonesië
Italië
Kameroen
Kenia
Maleisië
Nederland
Nieuw Zeeland
Oeganda
Pakistan
Peru
Singapore
Soedan
U.S.A.
Zuid Afrika

tweede Missie

1

1
5
7
1
1
5
1
5
5
10
7
2
8
3
1
1

1
1
1
2
3
1
1
2
2
1
2
2
1
16
2

1
3
1
1

Veel missionarissen van het eerste uur werden naar
Maleisië, cq. Borneo (10) gezonden. Velen (16) kregen
Nederland toebedeeld als tweede missie.
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Huizen van Mill Hill in Nederland14
In onderstaande beschrijvingen van de Twentse Mill
Hillers wordt her en der verwezen naar plaatsnamen, die
grote betekenis hebben voor de Mill Hillers en die
algemene bekendheid genieten bij de Mill Hillers en hun
families.
Een benoeming naar ‘Oosterbeek’ betekent in feite een
benoeming naar het St. Jozefhuis. Daarom geef ik hierbij
voor uw informatie een overzicht van de toenmalige Mill
Hill huizen in Nederland.
St. Joseph Missiehuis, Roosendaal:
De eerste vestiging van Mill Hill in Nederland werd in
Roosendaal gesticht door Fr. Jan Aelen na een tijdelijke
bewoning in een pand aan de Markt en werd geopend in
1890, als eerste deel van de grootseminarie opleiding,
namelijk filosofie, voor alle Mill Hill priester-kandidaten.
Het oude Missiehuis moest plaats maken voor een
winkelcentrum. Een nieuw college, bekend als ‘Het
Missiehuis’ of kortweg ‘Mill Hill’, werd gebouwd door fr.
Gerard Heins in 1967.
De Missietentoonstelling, de Mito, opgezet door het
Promotion Team, dat vanuit Aldenghoor toegevoegd
werd aan het Missionair College, kreeg grote
bekendheid in de hele omgeving. Een voortzetting als
Missionair Centrum, nadat het college bij gebrek aan
14

Zie Mill Hill 100 Jaar in Nederland, F.U. Ros.
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studenten was gesloten, bleek niet haalbaar. Het Mill
Hill plein in Roosendaal is overgebleven als teken van
dank aan Mill Hill.
St. Joseph Studiehuis, Tilburg:
Dit Studiehuis werd gesticht door Fr. Hubert Ahaus in
1914, na allereerst een pand bij het Wilhelminapark
gehuurd te hebben in 1913. Het Studiehuis staat
algemeen bekend als ‘De Rooie Pannen’. Het was een
kleinseminarie, dat later uitgroeide naar een volledig
gymnasiale opleiding en voortgezet werd tot vandaag de
dag in het Mill Hill gymnasium te Goirle.
De Rooie Pannen staan nu bekend als een culinair
centrum, een horecaopleiding!
Huize Vrijland, Arnhem:
Het huis, bekend als ‘Oud Vrijland’, gekocht in 1919 door
Fr. Douwe Wagenaar, had allereerst een drievoudige
bestemming, nl. rustoord, herstellingsoord en opleiding
voor de broeders. Hij was er niet in geslaagd een huis in
Twente te kopen!
Later werd het nieuwe Vrijland een zorginstelling
volgens de normen van de Overheid, na eerst een KBO,
Klooster Bejaarden Oord, te zijn geweest.
St. Jozefhuis, Oosterbeek:
Dit opleidingscentrum met boerderij werd gesticht door
Fr. Joseph Wiescherman in 1928 en werd uitgebreid in
1935 door Fr. Piet Preyde. Het werd het officiële

24

trainingshuis voor de broeders. De gebouwen zijn
opgetrokken door de broeders zelf.
Een nieuw St. Jozefhuis werd gebouwd door Jan van
Luijk naast Missiehuis Vrijland, toen het oude gebouw
verkocht werd aan de zusters Trappistinnen van Berkel
Enschot.
Het bos staat onder beheer van het Gelders Landschap.
St. Bonifatius Missiehuis, Hoorn:
Fr. Theodorus Lefeber stichtte dit kleinseminarie,
bedoeld voor de eerste vier jaar van de gymnasiale
opleiding voor studenten uit de noordelijke provincies,
eerst in een huis aan de Grote Oost, daarna in De Ramen
en uiteindelijk in 1927 in het nieuwe Bonifatius
Missiehuis. Na vier jaar gingen de studenten over naar
De Rooie Pannen in Tilburg.
Nadat dit kleinseminarie gesloten werd bij gebrek aan
studenten, werd een nieuw huis door Ben Engelbertink
aangekocht in Obdam voor een missionaire
aanwezigheid in de regio samen met de zusters
Ursulinen. Ook dit huis moest na enkele jaren weer
gesloten worden.
Kasteel Aldenghoor te Haelen (L):
Na een tijdelijke bewoning in Neerritter (L), Missiehuis
St. Joseph, werd het kasteel in Haelen bij Roermond
aangekocht in 1929 als derde studiehuis van Mill Hill in
Nederland.
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Ook een gedeelte van de broederopleiding vond hier
huisvesting, evenals het Missionair Promotion Team,
een ontwikkeling vanuit het roepingen pastoraat.
Toen het kasteel verkocht werd door Dirk van Lammeren
hebben twee Mill Hill fathers en drie zusters van een
Duitse orde een pand aan de Napoleonseweg nog
jarenlang bewoond tot het uiteindelijk verkocht werd
door Ben Engelbertink.
Procuur voor de Congo te Antwerpen:
Volledigheidshalve moet ook de procuur in Antwerpen
genoemd worden. Van daar uit werden veel goederen
naar de Mill Hill Missie in Basankusu, Congo, gestuurd en
werden de financiële belangen van de Congo
missionarissen daar behartigd. Tot de jaren tachtig
waren er drie Mill Hillers werkzaam. Langzaam werden
de
werkzaamheden
afgebouwd
vanwege
de
veranderende situatie van de Congo Kinsjasa Missie.
Vanuit België hebben geen kandidaten zich aangemeld
bij Mill Hill. Het is misschien interessant te vermelden
dat de eerste kandidaat voor Mill Hill een Fransman was.
2015:
De twee vestingen van Mill Hill in Nederland zijn nu
alleen nog Missiehuis Vrijland, de zorginstelling, en St.
Jozefhuis, een bewoning voor voornamelijk enkele
emeriti en tevens het regionalaat, procuur en archief.
In Vrijland wonen ook enkele zusters Trappistinnen van
Berkel Enschot en enkele pastoors van het bisdom, die
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er de voorkeur aan geven om in een min of meer
religieuze communiteit te wonen op hun oude dag.
Er is grote bezorgdheid over de toekomst van Vrijland als
zorginstelling, vanwege de nieuwe regelgeving met
betrekking tot de zorg voor de ouder wordende mensen.
Ook voor de terugkerende missionarissen zal zorg
ingekocht moeten worden.
Het dalend aantal Mill Hillers veroorzaakt dure
leegstand, zodat gedeeltelijke of gehele verkoop van
zowel Missiehuis Vrijland als St. Jozefhuis een optie is
geworden.

Het nieuwe Missiehuis Vrijland en St.Jozefhuis
Vanuit deze opleidingshuizen en colleges werden de Mill
Hill kandidaten uitgezonden naar de Missiegebieden en
werden ze ook weer ontvangen na gedane arbeid in een
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verzorgingshuis, dat door velen als een luxe werd
ervaren, maar waar men ook dankbaar verder kon leven,
dikwijls weemoedig denkend aan de mensen die hen
dierbaar waren geworden in de verre landen.
Wanneer we de foto op pg. 27 bekijken, zien we ook dat
er een zekere institutionalisering heeft plaats gevonden
onder druk van allerlei regelgevingen van de overheid.
Het is niet meer het eenvoudige gebouw met kleine
kamers, zoals het lang geleden begonnen was.
Men kan zich afvragen of dit een goede richting is
geweest. In alles moet de missionaire vraag gesteld
worden waar het echte missionaire leven geleefd en
beleefd kan worden.
Het blijft ook een voortdurende vraag in de algehele
levensoriëntatie van de Tukkers, die er voor kozen om
lid of geassocieerd lid te worden van deze organisatie.
De vraag wordt natuurlijk niet alleen door deze
missionerende Tukkers gesteld, maar is uiteraard van
belang voor iedereen die zich verdiept in de woorden
van de Man van Nazareth.
Het blijft dan natuurlijk ook de vraag voor de
levensoriëntatie van de nieuwe Mill Hillers, de
missionarissen die nu opgeleid worden in de
oorspronkelijke missiegebieden en uitgezonden worden
naar nieuwe horizonten.

***
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HOOFDSTUK TWEE
GEROEPEN OM TE GAAN
‘Het Grote Missie Uur’ is een geijkte uitdrukking
geworden, ontleend aan het boek dat Jan Roes
geschreven heeft over de missionaire ontwikkelingen
vanaf het begin van de 20ste eeuw. Op het hoogtepunt
van Het Grote Missie Uur kwam 10 % van alle
missionarissen in de wereld uit Nederland. Het was ook
een Nederlander, de Redemptorist W.M. van Rossum,
die het missiebeleid van de Katholieke Kerk vanuit Rome
in die tijd ingrijpend heeft veranderd.
In Engeland werd de vraag gesteld of de vestiging van de
Anglicaanse Kerk in de Britse koloniën een uitdaging is
geweest aan de Katholieke Kerk om er ook op uit te
trekken ter uitbreiding van de Kerk15, ofschoon de
Katholieke Kerk in Engeland klein en arm was,
voornamelijk bestaand uit Ierse immigranten.
Bisschop Vaughan van bisdom Salford, de latere
kardinaal van Westminster, een telg uit een katholiek en
oud aristocratisch geslacht, vond dat de Katholieke Kerk
in Engeland ook die missionaire dimensie zou moeten
hebben, gelijk aan de Anglicaanse Kerk. Daartoe stichtte
hij de Congregatie van St. Jozef en het Heilig Hart voor
15

De Wittem-lezing 2011, Religieuzen en Het Grote Missie uur in de
ste
20 eeuw werd gehouden bij gelegenheid van het eeuwfeest van
de benoeming van Redemptorist W.M. van Rossum (1854-1932) tot
kardinaal voor Propaganda Fide, het Vaticaans Departement voor
de uitbreiding van het geloof.
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de Vreemde Missiën in 1866 en bouwde een
grootseminarie in een voorstadje van Londen, te Mill
Hill16, om van daaruit missionarissen uit te zenden naar
de Missiegebieden, die hem zouden worden
toegewezen door Rome, dat wil zeggen door
Propaganda Fide.

Herbert Vaughan, mhm

Al gauw werden in Nederland de leden van deze
congregatie ‘Mill Hill Fathers’ genoemd en later, toen
16

Een broer van Herbert Vaughan werd aartsbisschop van Sydney,
Australië. Andere broers, op twee na, en zussen werden ook
bisschoppen of religieuzen.
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ook broeders en geassocieerde leden zich konden
aansluiten bij deze nieuwe congregatie, werden ze
bekend als Mill Hill Missionarissen, afgekort m.h.m.
De Katholieke Kerk in Groot Brittannië bleek te klein te
zijn om een vitaal missionair instituut te vormen.
Bisschop Vaughan stak het Kanaal over al in 1871 en
vestigde later deze jonge congregatie ook in Nederland,
met name in Roosendaal in 189017 en ook in Tirool en
Ierland, later ook in de V.S.

Alice Ingham, f.m.s.j.
17

Wittem-lezing: “intussen waren er verenigingen gekomen van
seculiere priesters met een missieroeping. In Nederland vestigden
zich rond de eeuwwisseling de Witte Paters (1889), de Fathers van
Mill Hill (1890), de Sociëteit voor Afrikaanse Missiën uit Lyon (SMA;
1892) en later ook de Belgische priesters van Scheut (CICM). De
Witte paters, Mill-Hillers en de Scheutisten zetten bewust
missiehuizen op in Nederland in de hoop roepingen voor hun
missiewerk te kunnen aantrekken”.
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Toen in Roosendaal een college, een filosoficum, werd
gebouwd kwamen de zogenoemde Mill Hill Zusters, the
Franciscan Missionaries of St. Joseph, f.m.s.j., gesticht
door Alice Ingham, op verzoek van Bisschop Vaughan
naar Roosendaal om de huishoudelijke zorg op zich te
nemen.
Mia Sleiderink uit Ootmarsum was de eerste uit Twente,
die zich bij deze congregatie aansloot. In 1894 werd ze
benoemd voor het nieuwe seminarie in Roosendaal en
werd later de moeder overste.
Het Grote Missie Uur was begonnen, ook in Twente18.
“De toenemende mondigheid van de katholieken bleek
ook uit het groeiende aantal geestelijken. Van 1858 tot
1925 kwamen er uit Twente 116 seculiere priesters
(wereldheren) en 72 paters (reguliere geestelijken). Van
1925 tot 1950 was dit aantal respectievelijk 77
wereldheren en 258 paters”19.
De Mill Hill Fathers werden bekend om hun zwarte of
witte toog met een rode sjerp, terwijl de broeders een
rood koord droegen. De zusters waren tamelijk
traditioneel gekleed.
De reden waarom zoveel Nederlanders missionaris
werden kan natuurlijk herleid worden tot de kerkelijke
omstandigheden van dit Grote Missie Uur, maar ik schep
er genoegen in om allereerst een gedicht van Anton van
18

Volgens Jan Roes geldt het tijdvak tussen de twee
Wereldoorlogen als de eigenlijke bloeiperiode van de Nederlandse
missiegeschiedenis. Het begon natuurlijk al eerder, op het eind van
de
de 19 eeuw.
19
Twaalf eeuwen katholiek Twente 797-1997, G. Kokhuis.
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Duinkerken aan te halen, gewoon om de sfeer van die
tijd te proeven. Natuurlijk zijn er ook vele brieven van de
eerste missionarissen. Later zal ik een paar voorbeelden
geven. Ze laten u zien hoe de missionarissen dachten
over de mensen naar wie ze toegestuurd waren.
Hiervoor verwijs ik u ook naar de Annalen van het
Missiehuis, Roosendaal, bewaard in Oosterbeek.
“Aan de Heer en Mevrouw A.
Al wat mijn vader en moeder mij deden,
De Brabantsche goedheid van gansch mijn geslacht,
Zijn durf en godsvrucht, zijn vele gebeden
En al wat door allen vergeefs is verwacht
Voelt in mijn hart zich benauwd tusschen wanden
En stijgt onbedwingbaar in mij, als een vloed
Over zijn oevers naar wachtende landen.
Vader en moeder, ik ga, want ik moet!
Noemt het geen ontrouw aan wie mij nabij zijn
Zoo ik de ziel van den vreemde bemin,
Noemt het geen roekeloos haken naar vrij zijn
Als ik daarginds een nieuw leven begin,
Want ik draag niets, dat ik niet heb ontvangen
Over de bergen en over de zee;
Elk is de slaaf van een erf’lijk verlangen
En voert zijn verleden overal mee.
Nooit zal ik andere woorden meer spreken
Dan woorden, die recht uit het vaderhart gaan;
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Zegenen zal ik het volk met het teeken,
Dat ik van moeder heb leeren verstaan;
Die mij verwekt hebt en pijnzaam verworven,
Die mij in vroomheid hebt opgevoed,
Weet dat uw voorbeeld in mij ligt bestorven
Als het zaad in den grond, waar het groeien moet.
Zooals uw deugden mijn roeping verdienden,
Is het uw liefde tot God die mij drijft
Achter te laten verwanten en vrienden,
Te gaan met een hart, dat vereenzaamd blijft.
Namens degenen, die hier zijn, gezonden
Streef ik daarginds naar ’t gemeenzame wit
En in ’t gebed met hen allen verbonden
Offer ik wat ik ben en bezit.
Niets gaat verloren, waar ’t al wordt gegeven
Slechts wat vervuld is, stort overvloed uit:
Zoo schenkt de Kerk ons het eeuwige leven,
Zoo geeft de bruigom zich weg aan zijn bruid,
Zoo ga ik heen naar de velen, die vragen
En geef wat ik zelf van uw goedheid ontving.
Is er een zoetere troost voor uw klagen?
Is er een rijkere herinnering”?
Het is inderdaad zo dat vele mensen zich geroepen
voelden om het geloof te verkondigen, om de kerk uit te
breiden, om te wijden en te zegenen, om ontwikkeling
te brengen aan zovele mensen in de zogenaamde Derde
Wereld. Vele mensen waren puur idealistisch, het kruis
34

in de ene hand, de geelwitte vaandel van het Vaticaan in
de ander, maar meer nog het geloof: ‘daarom ga ik,
want ik moet’.
Dit staat eigenlijk een beetje haaks op wat sociologisch
dikwijls, maar toch ook wel voorzichtig, wordt
verkondigd, zoals in de volgende aanhaling:
“De kolossale stijging in de dertiger jaren zal wel niet
geheel los gestaan hebben van de economische malaise,
die sommige jonge mensen, onder druk van het spook
der werkeloosheid en op advies van hun ouders, heeft
gebracht tot de keuze voor de veelal kosteloze
priesteropleiding bij deze congregaties”20. Gelukkig
wordt hieraan toegevoegd dat de roeping tot
missionaris, priester, broeder of zuster, primair te
vinden is in de “grote identificatie met de katholieke
zaak bij bredere lagen van de bevolking”21.
Een roeping werd dikwijls door iemand als het ware
ontdekt in een gevoel van gekozen zijn, hetgeen
uiteraard ook wel gepaard ging met avonturisme en
durf. Bij velen was het ook niet een zaak van ‘kerkuitbreiding’ of ‘het planten van de kerk’, maar een
relatie met God in de kruisdood en de verrijzenis van
Christus of het nieuwe leven dat ontdekt kon worden in
het Woord van God, zoals het gestalte heeft gekregen in
het leven en werk van de Man van Nazareth.
Veel gezinnen waren met blijheid gevuld wanneer een
zoon tot priester-missionaris werd gewijd. De opleiding
is niet al te duur geweest en de onkosten werden mede
20
21

Ibid. Twaalf eeuwen katholiek Twente.
Ibid.
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gedragen door familie en buren, maar men vergeet wel
eens dat ook de inkomsten van een werkloon ontbeerd
moesten worden; daar werd niet over gesproken.
De Paus stond in hoog aanzien. Hij immers had de
katholieke hiërarchie hersteld in Nederland in 1853. Er
was weer vrijheid van geloofsuiting in het openbaar.
Kerken werden gebouwd, ook in de kleine kerkdorpen.
Priester worden was in eerste instantie voorbehouden
aan de zonen van welgestelde mensen. Dit lag voor de
hand, omdat de kinderen van arbeiders geen kans
hadden om na de lagere school nog verder te studeren.
Ze werden meteen als arbeiders ingezet in de
textielfabrieken, die vanuit Engeland hier gevestigd
werden. De textiel bracht natuurlijk een geweldige
ommekeer teweeg in het dagelijkse leven van de
Tukkers. Er ontstond een trek naar de stadjes, vooral
Oldenzaal, Enschede en Almelo. Iets van de wijde wereld
schemerde door in de plattelandsarmoede van kleine
boerderijtjes en grote gezinnen.
Eveneens hoorde men over verre landen zoals Afrika en
Azië, waar de mensen in absolute armoede leefden en
bovendien, in de taal van die tijd, ook nog gevangen
zaten in de klauwen van boze geesten en duivels.
De duidelijke boodschap, die vanuit de kerken aan de
mensen werd verkondigd, was dat al deze mensen gered
moesten worden van het eeuwige vuur van de hel, want
buiten de Kerk bestond geen redding. Het adagio ‘buiten
de kerk is geen redding’ stond immers in die tijd nog tot
het einde van het Tweede Vaticaans Concilie (1963)
stevig overeind.
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Het was een grote uitdaging aan elke katholiek en werd
verkondigd door de paters Karmelieten en
Redemptoristen, reeds gevestigd in Twente, resp. in
Zenderen en Glanerbrug. Beide Orden hadden een
zogenaamde missionaire tak, dat wil zeggen dat men als
Karmeliet22 of Redemptorist ook uitgezonden kon
worden naar de Missie23.
In de 19de eeuw ontstonden er ook Congregaties,
nieuwe bewegingen, die niet gebaseerd waren op de
Regel van de stichter, een Orde, maar op de verspreiding
van het geloof in de verre landen, zonder gezamenlijk te
leven in kloosters. Mill Hill is in feite een seculiere
congregatie, zonder gelofte van armoede. Mill Hillers
werden ook wel ‘Wereldheren in de Missie’ genoemd.
Volgens de uitgave Honderd Jaar Katholiek Twente
sloten tussen 1876-1900 vier Tukkers zich aan bij Mill
Hill als priester; tussen 1901-1925 waren het er ook vier.
Tussen 1926-1950 werden 15 Tukkers priestermissionaris en vier werden broeder-missionaris24.
Ter vergelijking voor de totale periode 1876-1950: 129
mannen werden Karmeliet-priester en 23 Karmelietbroeder.
22

Een oom van mij, pater Serapion Seiger, O.Carm. werd reeds op
18-jarige leeftijd naar Brazilië gezonden om daar filosofie en
theologie te studeren.
23
De Missie: verzamelwoord voor alle landen waar het geloof
verkondigd moest worden.
24
De opgegeven aantallen zijn niet helemaal correct, waarschijnlijk
vanwege verhuizingen. Bovendien zijn de zusters en sommige
broeders niet meegeteld.
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De tweede plaats werd ingenomen door de priesters van
het heilig Hart met 38 priesters en 17 broeders25. Mill
Hill nam de derde plaats met 23 priesters en vier
broeders.
In dezelfde periode werden 193 Twentenaren seculier
priester, d.w.z. sloten zich aan bij het aartsbisdom
Utrecht.
Van 1850 tot 1950 sloten 1342 vrouwen zich aan bij een
congregatie of orde als religieus26. Echter dit aantal is
niet geheel correct, want de Mill Hill zusters zijn niet
vernoemd.
De keuze om Mill Hiller te worden of Witte Pater of
Karmeliet kon zeer menselijk zijn, afhankelijk van de
omstandigheden, van de bekendheid met de Orde of
Congregatie, zelfs van de uiterlijke kenmerken, zoals die
rode sjerp van de Mill Hillers of de fez van de Witte
Paters.
De eerste Mill Hill priester-missionaris uit Twente was
iemand uit Rossum, fr. Raatger. In 1875 ging hij naar Mill
Hill, vier jaar nadat bisschop Vaughan zijn eerste bezoek
aan Nederland had gebracht en vijftien jaar voordat het
seminarie van Mill Hill te Roosendaal werd gevestigd in
1890. De eerste broeder kwam uit Ootmarsum, Gerard
Meijer. Hij heeft echter de ‘vreemde Missiën’ nooit
gezien. Hij legde zijn eeuwige eed af voor de Congregatie
van Mill Hill in 1891, bijna 125 jaar geleden, en bleef
25

Deze congregatie had een seminarie gevestigd in Bergen op
Zoom, alwaar een oom van mij op 17-jarige leeftijd is overleden.
26
Pg 256 in Honderd Jaar Katholiek Twente.
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werken in het grootseminarie van Mill Hill, Londen en
stierf op 64-jarige leeftijd in een verpleeghuis te Brent,
waar hij werd verzorgd. Ook de eerste zuster kwam uit
Ootmarsum, Mia Sleiderink; ook zij werd nooit
uitgezonden naar de ‘vreemde Missiën’. De vraag hoe zij
in Rossum en Ootmarsum in contact waren gekomen
met deze nieuwe congregatie van Mill Hill is niet
beantwoord geworden; immers, in die tijd bestond er
nog geen opleiding tot priester, broeder of zuster van
Mill Hill in Nederland. Waar kwam dan het nieuws over
deze nieuwe congregatie vandaan?
Het zou kunnen zijn dat de zusters van Amersfoort, die
in 1849 al een klooster in Ootmarsum hadden gesticht,
op de hoogte waren van de nieuwe Missiecongregatie
van Mill Hill. Ook is het mogelijk dat een of andere
pastoor of kapelaan of onderwijzer geïnformeerd was
over de komst van deze nieuwe congregatie. Om deze
congregatie in verband te brengen met de komst van
industrie uit Engeland is natuurlijk te ver gezocht, denk
ik en u waarschijnlijk met mij.
Een andere verklaring kan gezocht worden in de
verspreiding van de Annalen, het tijdschrift van Mill Hill
in Roosendaal. Verhalen van de jonge missionarissen
stonden hierin opgetekend, boeiende en uitdagende
verhalen over een onbekende wereld. De Annalen
werden verspreid door een groter wordend aantal
zelatrices en zelateurs27. Deze verklaring wordt
onwaarschijnlijk geacht, omdat de eerste uitgave van de
27

Degenen die een Congregatie ondersteunen.
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Annalen plaatsvond op één mei, 1890, slechts een korte
tijd voordat bovengenoemde broeder en zuster hun
eeuwige eed of professie bij Mill Hill aflegden en vijftien
jaar nadat Fr. Raatger al was gearriveerd in Mill Hill.
Onze man uit Rossum was eerst in het seminarie van het
bisdom geweest en zou daar over Mill Hill gehoord
kunnen hebben. Een andere verklaring is er eigenlijk
niet.
De congregatie van de zogenaamde Mill Hill Zusters, die
een Franciscaanse oriëntering kreeg, werd in 1883
opgericht. Heel waarschijnlijk is Zr. Barbara rond 1888
naar Mill Hill gegaan, zes jaar voordat ze naar
Roosendaal ging. Andere bronnen zeggen dat ze in 1891
in Mill Hill aankwam en daar novice werd.
Broeders kregen pas na het eerste kapittel van Mill Hill
toegang tot de congregatie, maar ze werden in eerste
instantie slechts in de seminaries aangesteld. Bij een
daaropvolgend kapittel kregen ze toestemming om ook
voor de Missie benoemd te worden.
Broeder Gerard Meyer legde zijn eeuwige eed af in 1891
en is misschien rond dezelfde tijd als Mia Sleiderink in
Mill Hill aangekomen. Hij was eerst naar een
Kweekschool geweest en heeft daar waarschijnlijk over
Mill Hill gehoord. Uiteraard is het ook mogelijk dat
father Keizer uit Denekamp een rol heeft gespeeld in het
tot stand brengen van een connectie met Mill Hill. Hij
noemt zichzelf soms een Amsterdammer, waar we uit
kunnen afleiden dat hij verhuisd is op jonge leeftijd van
Denekamp naar Amsterdam. Het nieuws over een
nieuwe Missie congregatie zou eerder aangekomen zijn
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in Amsterdam dan in Denekamp of Ootmarsum. Gerard
Kirch uit Oldenzaal was een diocesaan priester, pastoor
in Lattrop, toen hij in 1887 hoorde over Mill Hill.
In het begin van deze Congregatie kwamen de eerste
priester-missionaris studenten vooral uit de bestaande
bisschoppelijke seminaries. Ook verschillende Twentse
kandidaten voor Mill Hill kwamen voort uit deze
seminaries, waar men heel welwillend stond ten
opzichte van de missionaire opdracht van de
Kerkprovincie en zelfs missionarissen uitnodigde voor
gespreksavonden om volgelingen te verkrijgen.
Er waren vele redenen om ook een kleinseminarie in
Nederland te openen, niet het minst vanwege het succes
dat de Witte Paters hadden met hun initiatief. Net op
tijd opende Mill Hill kleinseminaries te Tilburg en Hoorn
en begon men met een broederopleiding in Oosterbeek
(1920), waar Huize Vrijland al geopend was voor de
zieke- en ouder wordende missionaris28.
De oorspronkelijke Missie- of Zendingsgedachte29 was
duidelijk de verkondiging van het geloof met het daarbij
behorende ontwikkelingswerk. Dikwijls werd geen
scheiding aangebracht tussen verkondiging van het
geloof en uitbreiding van de Kerk. De reden voor deze
ineenstrengeling kan liggen in het beleid dat
aangescherpt werd vanuit het Vaticaan. Paus Pius XI
28

De ontstaansgeschiedenis van de Mill Hill huizen in Nederland kan
nagelezen worden in het boekje dat uitgegeven is ter gelegenheid
van het 100-jarig bestaan van Mill Hill in Nederland in 1990.
29
Missionarissen worden in de Protestantse Kerken Zendelingen
genoemd.
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publiceerde een nieuwe missiebrief (Rerum Ecclesiae,
1926), waarin hij een nieuwe missiestrategie
ontwikkelde, namelijk de opleiding van een inheemse
clerus in de missielanden30.
Het werk van veel missionarissen was er vanaf die tijd op
gericht om een eigen lokale kerk te stichten en dus om
zichzelf overbodig te maken. In de volksmond werd
‘Missie’ een kerk zonder eigen of zonder voldoende
priesters. Vandaar dat Kardinaal Simonis op het eind van
de 20ste eeuw Nederland een missieland ging noemen,
omdat er niet meer voldoende priesters waren om de
vele kerken te bedienen. Het gezegde van sommige
mensen ‘ze komen nog eens hier naar toe om ons te
bekeren’ stond dichter bij een juiste invulling van het
woord ‘Missie’. Toch had het woord ‘Missie’ in die tijd,
eind twintigste eeuw, al een andere theologische
invulling gekregen, vooral onder invloed van de
Bevrijdingstheologie van Zuid Amerika. Missie werd toen
namelijk ingevuld met de woorden ‘fundamentele optie
voor de armen’ en zag een nieuwe toekomst in de kleine
christelijke gemeenschappen en in de dialoog met
andere religies.
We moeten echter ook rekening houden met het feit dat
zodra de lokale Kerk was gesticht veel missionarissen
niet meer de taak van geloofsverkondiger behielden,
maar te werk gingen als priester van zo’n zelfstandige
parochie, ofwel pastoor werden in een gevestigde kerk.
De missionaris werd parochiepriester.
30

Cfr. Wittem-lezing.
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In congregatievergaderingen in de tweede helft van de
20ste eeuw werd gezocht naar nieuwe gebieden voor de
eerste verkondiging. Echter, een enkeling slechts bleef
missionaris en ging werken in deze nieuwe gebieden,
zoals Soedan, Ngaoundere in Kameroen, de Koli in
Pakistan, de Bijlmer in Nederland.
Ook was het natuurlijk moeilijk om een parochie achter
te laten wanneer een missionaris ouder werd en ergens
anders verder zou moeten gaan met de eigenlijke taak
als geloofsverkondiger of missionaris. Mill Hill zelf gaf
daartoe ook de opdracht door de oorspronkelijke
zending: “Ze zullen uitgaan om eenheid te vestigen door
het breken van het ene Brood”.
Het werk van broeders en associates was in veel
plaatsen ondergeschikt aan het priesterwerk, behalve
dan in die gebieden waar missie-arbeid werd verricht
voor de integrale ontwikkeling van de mens.
Veel meer kan toegevoegd worden aan de ontwikkeling
van Missie. Er is een grote ontwikkeling in de studie
Missiologie31. Wanneer we rekening houden met al deze
aspecten van Missie, dan komen we al gauw uit bij de
doelstelling van dit boek, namelijk wat is dan de Missie
van Mill Hill in Twente of hoe wordt deze Missie
voortgezet door de nieuwe generatie Tukkers. Natuurlijk
zouden we het ook om kunnen draaien: wat is of was de
Missie van Twente in Mill Hill, maar daar ga ik niet op in!
Na een alfabetische lijst met plaats van geboorte en
geboortedatum van de Tukkers die zich aansloten bij

31

Met name in Transforming Mission, D. Bosch.
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Mill Hill als associate32, broeder, pater of zuster zal ik
een korte beschrijving geven van een ieder van hen,
voor zover dat mogelijk en toepasselijk is. Ik zal
proberen om enkele bijzondere kenmerken of
werkzaamheden hier uit te lichten als speerpunten van
Missie of kenmerken van een missionaris.
Vervolgens zal ik met behulp van een enquête proberen
uit te vinden welke sporen deze missionarissen hebben
achter gelaten bij hun eigen familie en kennissen en hoe
Twente anno 2015 er missionair uitziet.
Het is natuurlijk ook interessant te zien dat op
onderstaande foto Fr. Raatger reeds in 1904 zijn zilveren
priesterfeest vierde in de aanwezigheid van een Indiase
priester (zonder sjerp), behorend bij een bisdom.

ZILVEREN PRIESTERFEEST FR. RAATGER, 1904
32

Geassocieerd lid.
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Als de engelen reizen, juicht de hemel.
Als je ergens vertrekt, ben je anders dan toen je kwam.
Elke reis ergens naar toe, komt ergens anders vandaan.
(L. Mundy)
Er is geen weg naar de vrede. Vrede is de weg. (A.
Muske)
Er is maar een reis die deugt: de reis naar de mens. (Paul
Nizan)
Er komt eelt op je voeten, maar het gaat af van je ziel.
Hoe verder je gaat, des te langer is de terugkomst.
Hoe verder je reist, hoe minder je weet. (Tao)
Hoop ontvouwt zich door de volgende stap te zetten. (K.
Barth)
Je reist omdat je iets wilt begrijpen, voordat het te laat
is.
Nee, de brave burgers zijn niet blij, als je een ander pad
bewandelt dan zij. (Georges Brassens)
Open jouw hand tijdens de wandeling en kijk naar wat
de vrijheid je geeft.
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Pilger sind wir alle, doch jeder wählt wohin er fahrt33.
Reizen is vaak een wanhopige poging om ver van huis
gelukkig te zijn.
Schoenen, zeven paar heb ik versleten op mijn tochten –
heb ik nu mijn doel bereikt?
The act of walking through the wilderness was thought
to bring you back to God. (Bruce Chatwin)34
Volg je hart; het kent de weg.
Wanneer we ons op het pad begeven, stappen we in
onszelf (Zen).

***

33

Wij allen zijn pelgrims, maar eenieder kiest waarheen hij/zij gaat.
Als je door de bush te wandelt, kom je wel uit bij God, werd
gedacht.
34
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Het afscheid van een missionaris35.
“Heden, 6 oct. (1893) had in St. Joseph’s College, Mill Hill
het plechtig afscheid plaats der vier missionarissen, wier
vertrek de Maasbode heeft aangekondigd.
De plechtigheid was treffend, zoo treffend, dat de
waterlanders mij als een kind over de wangen rolden;
trouwens ik was de eenige niet. Daar waren andere
mannen, forsch en gebaard, die hunne tranen niet
konden inhouden.
Hedenochtend (Vrijdag) te 8 uren beklom de Eerw. Heer
K. Kreymborg als celebrant het hoogaltaar. De andere
drie Missionarissen assisteerden: de Eerw. Heer Lighthert
als diaken, De Eerw. Heer Oud als ceremoniarius en de
Eerw. Heer Broomfield als sub-diaken. De Zeereerw.
Rector, de professoren en de studenten, allen in
superplies, waren in de koorbanken op het presbyterium
gezeten. Ook waren er enige belangstellenden uit de
parochie.
Na
de
Hoogmis
hadden
de
treffende
afscheidsplechtigheden plaats. In processie, het kruis
voorop, trok de stoet door de breede gewelfde corridors
van het college, om stand te houden voor het verlichte
Mariabeeld, waar de Sterre der Zee met het Ave Maris
Stella, begroet werd, en haar bijstand over de
vertrekkenden werd afgesmeekt.

35

de

Annalen van Mill Hill, Missiehuis Roosendaal, 4 jaargang, 1
november 1893, pg. 247.
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Na toepasselijke gezangen trok de processie wederom
naar de kerk, om het glanspunt der plechtigheid, het
aandoenlijkste tevens, te vieren.
Daar stond de jeugdige Missionaris (deze plechtigheid
geschiedt alleen bij hen, die voor het eerst vertrekken; de
3 anderen waren reeds op Missie geweest) op het altaar
in toga en rooden cingel, het symbool van liefde voor
Christus en het H. geloof usque ad effusionem
sanguinis36, om de afscheidsbegroetingen te ontvangen.
Onder het zingen van het Quam pulchri super montes
pedes annuntiantis et praedicantis pacem37 en onder het
plechtige en treffende afscheidslied aan den Missionaris,
Go forth, ye heralds, knielden de theologanten een voor
een neer en kusten eerbiedig de voeten van hem, die het
Evangelie aan de inboorlingen van N.-Zeeland ging
verkondigen.
Daarna stond men op en omarmde zijn medebroeder,
dien men niet meer zou terugzien dan in den hemel,
zoals het zo schoon in het lied klonk. Men fluisterde hem
zijn afscheidsgroet toe, ontving zijn laatste vaarwel,
drukte hem in de armen en verliet aangedaan het altaar,
waar de kloeke Missionaris een volgende ontving, totdat
allen hem omhelsd hadden.
Farewell, Farewell, galmde het langs de gewelven van de
Missiekapel.
Vaarwel geliefde Broeder, ga Jezus aan de arme
heidenen brengen. God zegene u duizendmaal.
36

Tot aan het vergieten van het bloed.
Hoe schoon op de bergen verschijnen de voeten des boden, die
zegen en vrede verkondt.
37
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Ontruk Satan zijne prooi. Ga in Jezus’ naam! In den
hemel zien wij elkaar weer.
Vaarwel, vaarwel! Bij deze en dergelijke treffende
ontboezemingen en telkens dat refrein: Farewell, our
dearest Brothers, was het in trouwe onmogelijkheid
ongeroerd te blijven”.

Het logo van Mill Hill anno 1990

***
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HOOFDSTUK DRIE
LIJST VAN DE TWENTSE MILLHILERS.
Altink, Jan,
Hengelo,
Aveskamp, Henk,
Overdinkel,
Beek, Gerard ter-,
Lonneker,
Beke, Fons ter-,
Wierden,
Boomers, Frank,
Hengelo,
Bruggeman, Gerard, Oldenzaal,
Bruggeman, Bernard,Oldenzaal,
Bruggeman, Bertus, Oldenzaal,
Brummelhuis, Jan, Haaksbergen,
Brunger, Gerard,
Hengelo,
Burgman, Hans,
Hengelo,
Engelbertink, Ben, Oldenzaal,
Eppink, Fons,
Denekamp,
Groeliker, Frans,
Enschede,
Haarhuis, Nicola,
Geesteren,
Heerink, Henk,
Oldenzaal,
Hemmer, Harrie,
Tubbergen,
Heyde, Jan v.d.-,
Vriezenveen,
Höfte, Herman,
Borne,
Kamphuis, Leo,
Albergen,
Keizer, Aloysius,
Denekamp,
Kirch, Gerard,
Oldenzaal
Koning, Jan,
Goor,
Kreymborg, Bernard, Enschede,
38

Geboortedatum.
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20-02-191438
06-04-1918
16-10-1879
23-04-1939
17-09-1958
03-09-1911
15-11-1914
28-03-1919
11-04-1921
22-09-1889
16-12-1928
10-08-1942
07-04-1943
25-11-1905
17-05-1937
22-07-1915
05-01-1906
06-05-1905
11-05-1921
18-02-1902
19-08-1853
18-03-1854
15-10-1900
20-10-1874

Kreymborg, Karel,
Enschede,
Krijgsman, Zacharias, Hengelo,
Lansink, Gerrit,
Hengelo,
Maathuis, Jan,
Geesteren,
Maathuis, Anna,
Geesteren,
Metternich, Jan,
Hengelo,
Meyer, Gerard,
Ootmarsum,
Mulder, Antoon,
Oldenzaal,
Mulder, Bernard,
Oldenzaal,
Nijboer, Columba, Tubbergen,
Nijhuis, Jan,
De Lutte,
Pikkemaat, Herman, Denekamp,
Pikkemaat, Herman, Lattrop,
Raatger, Gerard,
Rossum,
Reuver, Gerard,
Enschede,
Rientjes, Jan,
Ootmarsum
Riesthuis, Henk,
Oldenzaal,
Roetenberg, Albert, Lonneker,
Roetenberg, Willem, Lonneker,
Sanders, Bernard,
Enschede,
Sanders, Antoon,
Enschede,
Saraber, George,
Oldenzaal,
Saraber, Herman,
Oldenzaal,
Scholten, Herman, Oldenzaal,
Scholten, Jan,
Borne,
Schrader, Jan,
De Lutte,
Sleiderink, Mia,
Ootmarsum
Smithuis, Harrie,
Hengelo,
Steffens, Antoon,
Tubbergen,
Stoolhuis, Gerard,
Lemselo,
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29-08-1868
21-03-1910
21-01-1931
25-11-1933
24-09-1935
07-11-1887
27-04-1861
10-03-1874
20-08-1872
13-02-1869
17-02-1923
10-07-1931
13-05-1938
01-01-1849
21-03-1922
05-07-1852
03-06-1935
24-10-1931
07-07-1921
27-07-1901
12-11-1904
06-11-1942
21-06-1936
20-09-1913
17-06-1905
25-09-1926
01-01-1865
29-07-1938
01-08-1927
29-09-1900

Stopel, Ben,
Tubbergen,
Stopel, Bernard,
Tubbergen,
Visschedijk, Bertus, Oldenzaal,
Voshaar, Jan,
Mander,
Weegh, Lambert o.d.,Oldenzaal,
Wenker, Anton,
Ane,
Wensink, Bernard, Borne,
Westerik, Notburga, Losser,
Zutphen, Thaddeus v. Hengelo,

17-01-1951
18-09-1921
19-06-1942
21-03-1938
21-11-1911
22-08-1942
06-01-1873
21-03-1906
15-01-1910

UIT ZULLEN ZE GAAN NAAR ANDERE CULTUREN EN
RELIGIES
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HOOFDSTUK VIER
DE TWENTSE MILL HILLERS
Allereerst moet ik u er op wijzen dat de persoonlijke
data van de eerste Twentse Mill Hillers hier heel
summier zijn weergegeven. Er bestaan natuurlijk brieven
en er is fotomateriaal aanwezig in de archieven van de
Nederlandse Regio van Mill Hill in Oosterbeek en in Mill
Hill, Engeland. Een studie zou daarom gemaakt kunnen
worden van de beweegredenen, ervaringen en
spiritualiteit van de Mill Hillers door als het ware tussen
de regels door te lezen. Dat laat ik hier buiten
beschouwing en ik beperk mij tot slechts de
belangrijkste gegevens, aangevuld met enkele
aantekeningen over Missie in het algemeen. Daar tussen
door probeer ik een link te zoeken tussen Twente en Mill
Hill en tussen Twentse Mill Hillers onderling.
Sommige foto’s zijn tamelijk onduidelijk, maar
desondanks is het een genoegen om ze met aandacht te
bekijken. Van een enkeling heb ik echter geen eigen foto
gevonden of moest ik de foto uit een groepsfoto
shoppen.
Onder de foto geef ik allereerst de naam met de
aanduiding of iemand priester, broeder, zuster of
associate van Mill Hill is, waarna de geboortedatum, de
datum van wijding, eeuwige eed, professie of associatie
gegeven wordt met de benoemingen die ze hebben
ontvangen en daarna eventueel de overlijdensdatum.
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De namen zijn gerangschikt volgens de datum van
aansluiting bij de Mill Hill Congregatie; dus niet op
geboortedatum, noch op wijdingsdatum.
Uiteraard zullen er niet alleen omissies, maar ook
onjuistheden voorkomen, omdat de archieven niet
compleet zijn. De archieven geven soms andere
geboortedata, verschillend met een maand of zoiets
dergelijks, waarschijnlijk typfouten. Ik meen dat de
volgende beschrijvingen voldoen aan de doelstelling van
dit geschrift.

GERARD RAATGER, fr.
01-01-1849 Rossum
20-09-1879 Afghaanse Missie, India-Madras.
01-11-1932 te Delden.
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Na allereerst gestudeerd te hebben in Culemborg, het
seminarie van aartsbisdom Utrecht, koos Gerard voor de
Missie en kwam aan in Mill Hill op 29 sept. 1875, negen
jaar na de stichting van Mill Hill en 15 jaar voordat het
Missiehuis in Roosendaal werd geopend. Zijn
aanwezigheid in Culemborg zou kunnen verklaren hoe
hij bekend werd met de nieuwe stichting Mill Hill in
1866.
Na zijn wijding ging hij naar India om daar te dienen als
aalmoezenier van de Engelse troepen in Afghanistan. De
oorlog in Afghanistan werd beëindigd met de verovering
van Kandahar door de Engelsen. Hij schreef daarover:
“Dat hij liever gewekt werd door het Angelusklokje in
een of ander neederig heidensch dorpje, dan door de
toetende reveillebazuin van ’t legerkamp”39. In 1881
ging hij naar Madras, ‘tijdelijk’, omdat zijn benoeming
voor Borneo nog niet gerealiseerd kon worden. Hij bleef
in India. Het langst is hij pastoor geweest in Patibanda,
30 jaar lang. Drie maal per jaar werden de Christenen in
de dorpen per huifkar bezocht, een gebied zo groot als
Twente. In 1916 ging hij naar een rustiger plek, Guntur,
in bisdom Nellore. Ziek kwam hij terug in Nederland,
maar heeft nog tien jaar gewerkt in Delden bij de zusters
van J.M.J.40, waar hij verzorgd werd. Bekend stond hij
om ‘zijn stichtende eenvoud en nauwgezetheid’, waardig
om een straat in Rossum naar hem te vernoemen.

39
40

Annalen Missiehuis Roosendaal.
Jezus, Maria, Jozef.
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In de Annalen van mei 1933 worden nog enkele
anekdotes over zijn werk verhaald. In Rossum werd een
studie van zijn leven gemaakt.

ALOYSIUS KEIZER, fr.
19-08-1853 Denekamp
29-01-1882 Borneo.
06-12-1920 te Roosendaal.
Heel waarschijnlijk is Aloysius in zijn jeugd reeds
verhuisd naar Amsterdam. In een van zijn brieven noemt
hij zich namelijk Amsterdammer.
Twee dagen na zijn wijding vertrok Aloysius Albertus
Wilhelmus Keizer als een van de eerste missionarissen
naar de Melanaus en Daya in Noord Borneo, d.w.z. naar
het huidige Serawak, Oost Kalimantan, een deelstaat van
Maleisië, waar hij 38 jaar heeft gewerkt onder zeer
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moeilijke omstandigheden. Immers, de Daya41 waren
nog actieve koppensnellers in die tijd. Nergens heb ik
een aanduiding kunnen vinden dat de missionarissen
gevaar liepen, ofschoon hun boodschap haaks stond op
de gewoonte van die tijd, het koppensnellen, met
uitzondering van hun gastvrijheid, die boven alle
Christelijke normen uitstak.
Hij was de afgevaardigde van de Mill Hillers in Noord
Borneo naar het algemeen kapittel van Mill Hill.
Vanwege een hersenbloeding moest hij voorgoed
terugkeren naar Nederland en verbleef een korte tijd in
Roosendaal, waar hij gestorven is.
Er is weinig bekend over zijn werk. Hij is de eerste
Tukker, maar niet de laatste, die bij de Melanaus heeft
gewerkt. Na hem kwamen immers de gebroeders
Mulder uit Oldenzaal.
De Missie in Serawak en Sabah bleef tot het eind van de
20ste eeuw toevertrouwd aan de Mill Hill Missionarissen.
Bij het werk in de scholen werden ze al spoedig
bijgestaan door de Mill Hill zusters en de Teaching
Brothers uit Ierland. De camaraderie onder de Mill
Hillers in Serawak is altijd bijzonder groot geweest.
Brits Noord Borneo, tegenwoordig bestaand uit de
Maleisische deelstaten Serawak en Sabah en het
sultanaat Brunei, werden allereerst kerkelijk opgesplitst
in de bisdommen Kuching en Jesselton (Kota Kinabalu)
en later in de vijf bisdommen Kuching, Sibu, Miri, Kota
41

Daya of Dayak is de verzamelnaam voor alle stammen in Serawak.
De Iban stam is de grootste. Iban betekent mens.
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Kinabalu en Sandakan, terwijl Brunei het vicariaat
Bandar Sri Begawan werd.
Vanaf het begin van de 20ste eeuw is er een grote
Chinese bevolking (40%), een Maleise bevolking (15%)
en de oorspronkelijke Daya bevolking (40%), met nog
eens 5% Indiërs, Indonesiërs en anderen.

GERARD KIRCH, fr.
18-03-1854 Oldenzaal
02-02-1887 India, Madras.
14-06-1924 te Arnhem.
G. Kirch (Gerard, ofschoon zijn voornaam nergens staat
vermeld) werd gewijd voor aartsbisdom Utrecht op 10
augustus 1878 en werd vervolgens kapelaan in
Woudsend, Heerenveen en te Lattrop op 31 december
1881. Hij vroeg om ontslag uit het bisdom in 1887 en
sloot zich aan bij Mill Hill. Zijn eerste contact met Mill
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Hill stamt waarschijnlijk ook uit zijn tijd in aartsbisdom
Utrecht. Op twee februari 1888 vertrok hij naar Madras.
Hij maakte een grote hongersnood mee in zijn Missie te
Rentachintla, waarvan ook fr. Raatger, zijn buurman,
getuigt, die schreef: “onze vriend G. Kirch en zijn pastoor
zijn doodarm en hun volk heeft absoluut niets te eten.
Wij hebben hier een half verbouw, doch zij hebben niets
– geen graan, neen! Niet eens een paar schoven stroo….
Ter eer der Twentenaren zij hier vermeld, dat zij
onmiddellijk een steuncomité vormden, dat binnen
korten tijd een aanzienlijk bedrag aan fr. Kirch kon
overmaken”.
Hij had de gewoonte om, na de catechese en het
pastorale werk ’s morgens, in het middaguur te bidden
in alle stilte. Iedereen kende hem als een heilig man.
In 1897 liep hij een zonnesteek op en moest terugkeren
naar Mill Hill. Na enige tijd rust, toen hij weer nieuwe
krachten had opgedaan, werd hij benoemd tot rector
van de Broeders van de H. Johannes de Deo in Den Haag,
waar hij 24 jaar werkzaam is geweest. Hij werd weer
ernstig ziek, bracht enige tijd door bij zijn familie en ging
toen naar Vrijland en stierf in het ziekenhuis te Arnhem.
Op 16 juni 1924 werd zijn lichaam overgebracht naar
Oldenzaal, waar hij op 17 juni werd begraven, in
aanwezigheid van o.a. fr. Raatger.
De Annalen schrijven dan: “Waarde lezers! Fr. Kirch was
een heilige: bij hem was alles voor God en het heil der
zielen! Ofschoon zijn lichaam meer en meer gebrekkig
werd, naarmate het in leeftijd toenam, verflauwde zijn
missiegeest echter niet…. een toonbeeld ook van
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geduld”. Zijn oom-zeggers in Oldenzaal, winkel Kirch,
stonden ook bekend als zeer godsvruchtige mensen.

JAN RIENTJES, fr.
05-07-1852 Ootmarsum
16-03-1889 Borneo.
15-05-1891 te Patatan, Borneo.
Jan ging, zoals iedereen eigenlijk al verwacht had, naar
het seminarie. Hij wilde priester worden. Zijn eerste
studie deed hij in Roermond, waarna hij overstapte naar
de seminaries van Culemborg en Rijsenburg van
aartsbisdom Utrecht. Het is niet bekend waarom hij in
eerste instantie naar Roermond is gegaan. Misschien
was hij een zoeker naar de juiste invulling van zijn leven.
Hij werd gewijd voor aartsbisdom Utrecht op 15
augustus 1876, de feestdag van Maria ten Hemel
Opneming, Moeder Gods Dag, zoals het in Twente werd
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genoemd, en werkte als kapelaan of pastoor in enkele
parochies, waaronder Geesteren, Uithoorn en Harlingen.
Hij stond bekend om zijn goede werk voor de armen en
“zijn vrijgevigheid kende geen grenzen”.
In de Annalen van Mill Hill staat verder geschreven:
“Donkere steegjes en ellendige krotten waren zijn
geliefkoosde rendez-vous”.
Geen wonder dat hij besloot om Mill Hiller te worden,
een uitdaging om zijn uiterste te geven aan de
medemens. Een jaar na aankomst in Mill Hill werd hij
aangenomen als lid van de Congregatie. Van
parochiepriester werd hij missionaris, ‘wereldheer in de
missie’, zoals Mill Hillers soms werden aangeduid, want
ze hadden geen geloften van armoede, noch van
gemeenschappelijk leven, zoals in een klooster.
Een paar maanden later, op 18 sept. 1889, vertrok hij
naar Borneo en begon zijn missionair werk in Sandakan
en vervolgens op een klein eiland, Gaya, ten noorden
van Labuan, waar hij zowel Maleis als Dusun moest
leren. Het was geen gemakkelijke taak om twee talen
tegelijkertijd te leren, ook al omdat hij toen al tegen de
40 jaar oud was.
Niemand was bij hem toen hij verdronk in de Patatan
rivier. Hij heeft slechts twee jaar mogen werken in de
Missie.
Wanneer we zoeken naar de verbintenis tussen Twente
en Mill Hill, dan vinden we die waarschijnlijk in het feit
dat de eerste drie Twentse Mill Hillers hun weg daar
naar toe gevonden hebben via Utrecht, Amsterdam of
Culemborg, via Nederlandse seminaries, waar een
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missieroeping hoog in het vaandel stond en waar
gelegenheid en bekendheid werd gegeven aan
mogelijkheden om over te stappen naar een congregatie
en om als missionaris uitgezonden te worden.
Het is natuurlijk ook mogelijk dat Jan Rientjes over Mill
Hill heeft gehoord via father Raatger, die een grote
bekendheid verwierf in Rossum en omstreken of
misschien via father Kirch, die eenzelfde overstap had
gemaakt. Eventuele connecties vanuit Uithoorn of
Harlingen zijn niet bekend.
Borneo was eigenlijk de eerste echte Missie van de
nieuwe Mill Hill Congregatie. De stichter van Mill Hill
vond dat de Missie naar het Engelse leger in Afghanistan
geen werkelijke Missie was. Ook de Missie naar de
Negerslaven in Amerika werd niet gezien als een Missie.
Het was werk dat eigenlijk gedaan moest worden door
de plaatselijke geestelijkheid. Japan is nog even in beeld
geweest, meer in de gedachtegang van Herbert Vaughan
dan bij Propaganda Fide.
Het is moeilijk om ons te verplaatsen naar die tijd;
daarom laat ik u nu twee brieven lezen, geschreven door
de eerste missionarissen vanuit Borneo, om u enig
inzicht te geven in het leven van die eerste
missionarissen. Deze brieven en nog vele andere worden
bewaard in de archieven van Oosterbeek. Voor verder
onderzoekwerk komt natuurlijk ook het Missiologisch
Instituut te Nijmegen in beeld, waar veel congregaties
hun archiefmateriaal in bewaring geven.
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INTERMEZZO 1
1886: “een ontmoeting met de Dajaks42”.
“Ze zetten zich allemaal in een grote kring rond mij en
bekeken me uiterst aandachtig.
Geleidelijk aan doofden de vuren waarboven de rijst
gekookt was.
Aangezien er geen ander licht meer was, dan het
glimmen van sigaretten en pijpen, stak ik een vetkaars
aan. Daarvan waren ze in opperste verbazing. Enkele
oude mannen vingen voorzichtig het afdruppelend vet
op en wikkelden het zorgvuldig in bladeren.
Overigens waren ze blij dat ze bij het kaarslicht mij en
mijn spullen beter konden onderzoeken. In het bijzonder
mijn gebedenboekje, mijn hoed en mijn schoenen
werden aan een grondig onderzoek onderworpen. Zo
erg dat ik werkelijk vreesde dat alles kapot zou gaan”43.

1905: “kansen voor een Dajak missie”.
“Ik moet toegeven dat de geestelijke aanleg van de
Dajaks niet groot is, maar voor al het overige lijken ze

42

Dajak of Dayak is eigenlijk een denigrerend woord. De beste
aanduiding voor deze gehele bevolkingsgroep is Daya. Ze bestaat
uit talloze onderverdelingen, zoals Iban, Kayan, Kenyah, Punan,
Penan, Sebob, Beketan, Melanau, Brawan.
43
Avonturiers voor God; schrijver onbekend.
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mij buitengewoon geschikt om het Christendom aan te
nemen.
Om te beginnen moet er bij hen geen verkeerde religie
vernietigd worden, want wat ze aan ‘religie’ hebben, is
niets anders dan een algemene voorstelling van een
opperwezen en een grote vrees voor alle mogelijke
kwade geesten.
Voor de rest is hun huiselijk leven echt patriarchaal.
Ongetwijfeld zullen ook de Dajaks hun ondeugden
hebben, maar tot nog toe heb ik nog maar weinig
ondeugdzaams gezien: mannen en vrouwen zijn zeer
arbeidzaam en uiterst nuchter.
Eerlijkheid staat bij hen zeer hoog aangeschreven en van
diefstallen hoort men bijna nooit spreken. Ook de
zedelijkheid is goed, veel beter dan men onder de
Maleiers gewoon is.
Bigamie wordt zwaar bestraft, net als echtelijke
ontrouw. Zelfs op ruzie en scheldwoorden staat een
geldboete”44.
Latere Borneo missionarissen bevestigden de goede
levensstijl van de Daya, vooral de mateloosheid van hun
gastvrijheid. Het ontvangen van bezoekers werd
kinderen geleerd van jongs af aan.
Liegen werd zeer zwaar bestraft met een ‘leugenheuvel’; iedereen die voorbij kwam gooide er een takje
of een steen op en zei “zo en zo heeft gelogen” en zo
groeide een leugenheuvel tot grote hoogte tot schande
van hemzelf en zijn familie.
44

Ibid. Avonturiers voor God.
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De democratie lag bij mannen en vrouwen gezamenlijk,
ofschoon
er
op
het
eerste
gezicht
een
mannenmaatschappij
in
de
langhuizen
was.
Verantwoordelijkheid voor het land en het verbouwen
van de rijst op de heuvels lag echter bij de vrouw
wanneer de man bij haar was ingetrouwd.
De meeste Daya stammen wonen in langhuizen,
gebouwd op palen langs de rivieren, ter bescherming
tegen overvallers en het wassende water.
Rijst wordt verbouwd in een cyclus van twaalf jaren op
land, dat tot persoonlijk eigendom wordt bij het
omkappen van een stuk oerwoud.

GERARD MEYER, br.
27-04-1861 Ootmarsum
...-…- 1891 Mill Hill.
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03-08-1925 te Twyford Abbey, Engeland.
Gerard was de zoon van Gerard Meyer en Euphemia
Rekers.
Heel waarschijnlijk is Gerard kort voor of tegelijkertijd
met de tweede Mill Hiller vanuit Ootmarsum in Mill Hill
aangekomen, namelijk kort voordat het Missiehuis in
Roosendaal werd geopend in 1890.
De Annalen zeggen dat hij pas in 1891 naar Mill Hill is
gekomen. Het is mogelijk dat hij reeds over Mill Hill had
gehoord, toen de eerste plannen voor dat Missiehuis
werden gemaakt.
Misschien had hij op de Kweekschool gehoord over deze
nieuwe missiecongregatie. Het zijn gissingen die we niet
hebben kunnen achterhalen op waarheid of feitelijkheid.
Na allereerst gestudeerd te hebben om onderwijzer te
worden is hij naar Mill Hill gegaan, waar hij als broeder
van Mill Hill in 1891 zijn eeuwige eed aflegde.
Hij woonde en werkte in het seminarie van Mill Hill,
Londen, en zorgde ervoor dat het Mill Hill blad in een
oplage van soms 40.000 door geheel Engeland werd
verspreid. Twee keer heeft hij een korte periode in het
nieuwe kleinseminarie van Freshfield bij Liverpool
gewerkt.
Hij stierf op tamelijk jonge leeftijd, 64 jaar, in Twyford
Abbey45, een verzorgingshuis, waar hij door de Alexian
Brothers werd verpleegd.
45

Gelegen in Brent, niet ver van Mill Hill; het huis werd gesloten in
1988.
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Als gevolg van suikerziekte kreeg hij daar een beroerte
op 31 juli 1925 en stierf een paar dagen later op drie
augustus; hij werd begraven in Mill Hill naast Kardinaal
Vaughan. Hij behoorde bij het Mill Hill College, zorgde
ervoor dat iedereen aan de deur verwelkomd werd en
stond bekend om de voorraad appels in zijn kamer voor
de studenten. Men moest verder zonder deze goede
zorgzame man, ofschoon het college nog in haar
kinderschoenen stond. Nu reeds had deze jonge
congregatie veel te danken aan deze mannen en
vrouwen uit Twente, met name uit Rossum, Denekamp
en Ootmarsum.

EUPHEMIA SLEIDERINK, zr. Barbara
01-01-1865 Ootmarsum
29-05-1893 Manchester, Roosendaal.
18-08-1953 te Roosendaal.
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Een uittreksel van het doopregister te Ootmarsum zegt
dat zij op de dag van haar geboorte is gedoopt door
pastoor Verhoeven; de peetouders waren Henricus
Meiderink en Susanna Wolkotte. Er is weinig bekend
over haar motivatie om zich aan te sluiten bij de zusters
van Mill Hill. Zelfs haar naam is misschien niet goed
weergegeven, want ook is zij vermeld als zuster
Sliederink. Haar tweede doopnaam is Gerharda,
roepnaam Grada. Een vermoeden is dat zij van Jan
Rientjes of van Gerard Meyer gehoord heeft dat zusters
ook tot Mill Hill toegelaten werden, of misschien van Jan
Raatger, die immers in die tijd al eens in Rossum op
vakantie was geweest vanuit zijn Missie in India.
Zij trad in bij de congregatie van de Zusters
Franciscanessen, missionarissen van de H. Jozef, de Mill
Hill Zusters, begin oktober 1891. Zij deed haar grote
professie bij deze zusters van Mill Hill in Engeland op 29
mei 1893 en werd daarna genoemd bij haar
kloosternaam zuster Barbara.
In 1894, een jaar na haar professie, werd zij benoemd
om te werken in het nieuwe college van Mill Hill in
Roosendaal en verbleef daar tot haar dood in 1953, 59
jaar lang in dezelfde plaats. Haar missionaire roeping
vond gestalte in het voeren van de huishouding van een
seminarie.
Ofschoon de zusters weinig contact hadden met de
studenten, dikwijls werd contact verboden, hadden ze
toch een grote invloed op het spirituele leven van deze
studenten, vooral door hun eenvoudig leven. Zeer blij
waren de zusters wanneer een student, die hen
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toegewezen was om extra voor te bidden, de eindstreep
haalde en tot priester werd gewijd.
Zij stond bekend om haar moederlijke zorg en ijver. Het
lag dan ook voor de hand dat zij de overste werd van de
zusters in Roosendaal, een groep van gewoonlijk zes tot
acht zusters, die het hele huishouden van het seminarie
verzorgden, voor een volledige staf en een groeiend
aantal studenten.
“Oprechte toewijding, wijs beleid, hartelijke liefde en
ware levensvreugde hebben haar leven gekenmerkt”,
aldus het gedachtenisprentje bij haar begrafenis in
Roosendaal in 1953.

GEZINA NIJBOER, zr. Columba
13-02-1869 Tubbergen
29-05-1893 Manchester, Roosendaal, Ierland,
Manchester, Roosendaal.
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18-03-1960 te Roosendaal.
Samen met Grada Sleiderink vertrok Gezina Nijboer
(Neijboer) naar Engeland op 10-10-1891. Ze deed twee
jaar noviciaat in Manchester en werd na haar grote of
eeuwige professie, waarvan de datum niet bekend is,
maar heel waarschijnlijk gelijk, of ongeveer gelijk aan die
van Zr. Barbara, ook benoemd voor huishoudelijk werk
in het nieuwe college te Roosendaal.
Ze bleef daar negen jaar en vertrok toen naar Ierland en
werkte zes jaar in het Mill Hill College te Dublin.
Vervolgens werd ze opnieuw benoemd om te werken in
het huis van de zusters in Manchester; ze verbleef daar
tot 1928 en kreeg toen weer een benoeming voor
Roosendaal, waar ze tot haar dood in 1960 bleef werken
in de huishouding van dat seminarie samen met zuster
Barbara.
Zonder de broeders en zusters zou het onmogelijk zijn
geweest om het seminarie in stand te houden. Hun
opofferingsgezindheid en gehoorzaamheid waren zo
groot dat er zo goed als nooit geklaagd werd dat ze niet
naar de Missie benoemd werden, ofschoon de Missie
hun eigenlijke motivatie was om zich aan te sluiten bij de
missionarissen van Mill Hill.
Het is eigenlijk wonderbaarlijk dat twee vrouwen uit
Ootmarsum zo’n grote impact hebben gehad op het
seminarieleven in Roosendaal en zelfs in Ierland.
In het kort wil ik even uitleggen hoe de verbintenis was
tussen de zusters en de andere Mill Hillers; daarom het
volgende:
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Kardinaal Vaughan kreeg namelijk het aanbod van Alice
Ingham om de huishouding van het nieuwe seminarie
Mill Hill te verzorgen, maar binnen een paar jaar hadden
de zusters hun eigen congregatie gevormd met een
eigen en onafhankelijk bestuur.
Ze hebben dan ook er voor gekozen om een religieuze
congregatie te zijn met geloften van armoede,
gehoorzaamheid en celibaat. De verbintenis tussen deze
twee congregaties is altijd sterk gebleven.
Tot aan de tweede helft van de 20ste eeuw hebben ze de
huishouding in Mill Hill, Roosendaal, Dublin en Freshfield
verzorgd.
Daarna gingen ze werken in hun eigen Missies, waarvan
Ecuador misschien wel de bekendste is geworden.

EERSTE ZUSTERS MISSIEHUIS ROOSENDAAL
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In sommige landen, bv. in Maleisië, zijn afsplitsingen
ontstaan, zodat ook daar nieuwe congregaties zijn
gesticht, allemaal met hetzelfde Franciscaanse ideaal.
De Orde van de Franciscanen heeft deze nieuwe
congregaties verwelkomd als nieuwe loten aan hun
bron.
Het Franciscaanse ideaal is wereldwijd verspreid,
verzandde soms in institutionele werken, maar kwam er
telkens weer boven op met nieuwe Franciscaanse
bewegingen, die de oorspronkelijke visie van St.
Franciscus van Assisi deden herleven. Opmerkelijk is
natuurlijk dat een kardinaal in de orde van de Jezuïeten
zich Franciscus ging noemen bij zijn pauskeuze. Ook in
Nederland is er een Nieuwe Franciscaanse Beweging.

KAREL KREYMBORG, fr.
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29-08-1868 Enschede
23-08-1893 Nieuw Zeeland.
03-01-1928 te Rotorua, Nieuw Zeeland.
Vanuit het seminarie van Culemborg, aartsbisdom
Utrecht, vertrok Karel naar Mill Hill. Hij was een goede
student, optimistisch van karakter en besloot om
priester-missionaris te worden. Het is opmerkelijk dat
ook hij zich aansloot bij Mill Hill vanuit Culemborg, zoals
vele anderen zich aansloten bij missionaire congregaties
of overgingen naar het monastieke leven. De roep om
missionarissen werd steeds luider.
Na zijn wijding in 1893 werd hij benoemd voor de Missie
van Nieuw Zeeland. Daar bouwde hij twaalf kerken en
drie scholen, o.a. de R.K. Kerk van de Onbevlekte
Ontvangenis te Hokianga (11-12-1904). In het bisdom
Auckland stond hij dan ook bekend als iemand die de
handen uit de mouwen stak.
Gezegd mag worden dat de Twentse Mill Hillers in het
algemeen bekend stonden om hun werkijver en ook dat
ze zich stortten op het leren van andere talen. Ze waren
er aan gewend, want bij de overgang van lagere school
naar kleinseminarie moesten ze hun Nederlandse taal
nog bijschaven! Ergens in de Annalen staat dat Karel en
zijn broer Bernard uit Oldenzaal kwamen, maar dat
wordt nergens herhaald of bevestigd.
Op weg naar een missieconferentie in Tanpo kreeg de
auto, waarmee hij samen met drie andere fathers naar
deze bijeenkomst reisde, een klapband. Hij overleed ter
plaatse.
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Bij zijn uitvaart werd hij een steunpilaar van de jonge
missie genoemd. Hij was enthousiast, had een grote
werklust en had zijn hart verpand aan de Maori’s, de
bevolking van Nieuw Zeeland, die de meeste aandacht
nodig had.

BERNARD WENSINK, fr.
06-01-1873 Borne (Zenderen)
23-09-1899 Maleisië, Serawak.
12-03-1900, te Kenawit, Serawak.
Bernard gaf al vroeg te kennen dat hij missionaris wilde
worden. Hij was de zoon van Stefanus Wensink en
Euphemia Kuipers. Pastoor Hofman steunde hem echter
niet in deze wens, zodat zijn ouders hem naar de fam.
Geerman-Demmer in Albergen stuurden, waar hij als
schaapherder in dienst werd aangenomen.
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Toen hij 17 jaar was zette hij zijn levenswens door en
ging hij naar het gymnasium van de Karmelieten,
waarschijnlijk in Zenderen, maar in 1893 op zijn 20ste
verjaardag vertrok hij naar Roosendaal, waar hij bijles
kreeg van fr. Aelen en in 1896 ging hij naar Mill Hill. Zijn
eerste H. Mis droeg hij op in Zenderen, waar hij was
opgegroeid.
Na zijn wijding vertrok Bernardus Henricus Wensink naar
Serawak, waar hij benoemd werd om te werken bij de
Iban (Daya) in het Kenawit district. De Kenawit is een
zijrivier van de grote Rejang. De Missiepost was
gebouwd aan de monding van deze zijrivier.
Hij is er slechts een paar maanden geweest. Tijdens het
baden, andere bronnen zeggen tijdens het leren
zwemmen, verdronk hij in de Kenawit rivier.
Dit ongeluk was de aanleiding dat niet Kenawit, maar
Kuching, de hoofdstad van Serawak, het hoofdkwartier
van Mill Hill in Brits Borneo werd. Kenawit was
toentertijd moeilijk bereikbaar, slechts per rivier vanuit
Sibu, de grote bazaar aan de Rejang-rivier; het was ook
een gevaarlijke tocht. Vanuit Kuching moest men langs
de kust naar Sibu varen. Afstanden werden berekend in
het aantal dagen dat men moest roeien. Kenawit is het
centrum geworden van de katholieke kerk voor de Iban
(Daya), maar door de verstedelijking werd Sibu de zetel
van een nieuw bisdom, afgescheiden van Kuching.
Voor zijn medestudenten stond hij bekend als de
engelbewaarder, omdat hij tot voorbeeld en stichting
strekte door zijn zeldzame deugden en onberispelijk
gedrag.
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Enkele katholieke gezinnen vertrokken uit Kenawit-Julau
district rond 1965 en settelden zich aan de andere kant
van de bergen langs de Anap rivier.
Het werd het begin van de nieuwe parochie Tatau46,
toen Angkok, de vader van Thomas, een brief schreef
naar bisschop Galvin in Miri en hem vroeg een priester
te sturen naar hun nieuwe nederzetting aan de monding
van de Jenga rivier.

BERNARD MULDER, fr.
20-08-1872 Oldenzaal
22-09-1900 Maleisië, Serawak.
09-03-1928 te Serawak.
46

Zie pg. 177.
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In zijn geboorteplaats stonden Bernard en zijn broer
Antoon bekend als ‘de paarden-kerels’, vanwege hun
paardenhandel met Rusland. Hij koos echter een heel
andere richting en meldde zich vanuit het kleinseminarie
Culemborg aan bij Mill Hill te Roosendaal om missionaris
te worden.
Na zijn priesterwijding was hij allereerst leraar in
Freshfield bij Liverpool, het kleinseminarie van Mill Hill
in Engeland. De archieven zeggen dat hij daar een jaar
voor zijn wijding al was, hetgeen eigenlijk
onwaarschijnlijk lijkt. In 1901 vertrok hij naar de missie
van Noord Borneo en werkte tot 1927 in Labuan, dat
tegenwoordig bij de deelstaat Sabah hoort. Daarna
vertrok hij naar Serawak en werd benoemd voor de
missie bij de Melanau mensen in Dalat. Daar begon hij
een nieuwe parochie en bouwde er een kerkje,
Plechelmuskerk genoemd47, en een jongens- en
meisjesschool.
Bij een pokkenepidemie verzorgde hijzelf de inentingen.
Er was veel ziekte. Dalat ligt in een moerassig gebied.
Sago is het hoofdvoedsel. Er was weinig rijstbouw.
Hij schreef een boek over de Melanau mensen, waar hij
zelfs een subsidie van de regering voor kreeg. In mei
1926 vertrok hij voor de derde keer naar zijn missie
maar heeft er slechts tot 1928 kunnen werken.
Het boekje Caeleste Palmetum, is waarschijnlijk
geschreven door Bernard en is gedrukt in 1920. Het is

47

Veel Tukkers staan bekend om hun chauvinisme.
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een vreemde Latijnse opdracht, waarin hij vergiffenis
vraagt voor al zijn fouten.
Een dictionaire van de Melanau taal is ook samengesteld
door hem; het geschrift was door hem uitgeleend aan
een Schotse student, maar is jammer genoeg nooit
teruggevonden. Het was een eerste poging om de
Melanau taal op schrift te stellen.
In Dalat was hij bekend als toean Grudaar; de betekenis
ervan is mij niet bekend.; misschien is het een
verbastering van zijn naam, aldus een Melanau priester.
Het is mogelijk dat de gegeven jaartallen niet correct
zijn. Uit verhalen van zijn broer Antoon en uit het feit
dat een dictionaire in de Melanau taal door hem is
gemaakt lijkt het me toe dat hij langer in Dalat is
geweest. Benoemingen werden in de Missie niet van
bovenaf, vanuit Mill Hill, gegeven, maar werden
onderling besproken op de congregatiedagen of tijdens
de retraites. Mill Hillers hebben het recht om ‘bini-etbini’ te leven, d.w.z. twee aan twee. Kon men niet
samenleven, dan trok een van hen verderop en stichtte
daar een nieuwe Missie. Sommigen slaagden er in om
alleen te zijn, maar dan wel nauw samenwerkend met
catecheten en parochianen.
De twee broers Mulder waren elkaars rivalen. Bernard
had een grote rijzige gestalte, fors van postuur, terwijl
Antoon zijn kleinere en jongere broer was, maar niet
voor hem onderdeed in het nemen van allerlei
initiatieven. Zelfs hadden ze een telefoonverbinding
aangelegd tussen Dalat en Mukah om elkaar op de
hoogte te houden van de voortgang in ieders Missie.
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Over de dood van Bernard is weinig bekend. Hij had de
hele morgen nog catechismusles gegeven, de
middaggebeden waren gedaan en terwijl hij nog zat te
praten met een collega, viel de pijp uit zijn mond en
stierf hij waarschijnlijk aan een hartinfarct, slechts 56
jaar oud.
Zijn broer Antoon hield de lijkrede bij de begrafenis in
Dalat, waarbij volgens de Annalen: “De geheele kerk
snikte vooral toen hij de geloovigen wees op de
goedheid van tuan Grudaar en wat hij voor hen gedaan
had gedurende zijn leven en hen tevens als plicht
voorhield voor hem te bidden en zijn lessen trouw te
volgen”.

BERNARD KREYMBORG, fr.
20-10-1874 Enschede
20-09-1902 Nieuw Zeeland.
20-10-1937 te Nieuw Zeeland te Mangowhare.
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Evenals zijn broer Karel werd ook Bernard uitgezonden
naar het Noordereiland van Nieuw Zeeland. Mill Hillers
hebben nooit gewerkt in het Zuidereiland.
Zijn eerste benoeming was naar Whangarei, waar hij
werkte tot aan 1932; daarna werd hij de pastoor van
Marjawhari. Bij de bevolking stond hij bekend als een
grote kindervriend en was hij voor iedereen de
vriendelijkheid zelf.
Het is opmerkelijk dat al vanaf het begin van het
missiewerk in Nieuw Zeeland bijzondere aandacht werd
gegeven aan de Maori, de oorspronkelijke bewoners van
het land, in de hoop de ziel van het land weer levend te
maken. In het buurland Australië duurde het tot aan de
tweede helft van de 20ste eeuw voordat serieus
aandacht werd geschonken aan de Aborigines.
Keri Hulme schreef hierover:
“Misschien zijn we al te ver langs andere paden
getrokken om de oude band te kunnen herstellen en
blijft dit een land wiens geest zich heeft teruggetrokken.
Waar de geest nog wel bij het land is, maar niet meer
werkzaam is. Niet meer van het land houdt… Ik kan me
niet voorstellen dat het houdt van de troep die de
Pakeha ervan hebben gemaakt!”48
De Pakeha zijn de blanke mensen, die er goudmijnen
hebben gedolven, grote stukken land hebben ontbost en
alcohol hebben gebracht.

48

In Kerewin, door Keri Hulme, vertaling van The Bone People,
1984.
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Mill Hillers zorgden vooral in de stad Auckland, de
hoofdstad van het Noordereiland, voor de ontheemden,
de Maori’s die naar deze stad waren getrokken en daar
een ellendig leven leidden, inderdaad te vergelijken met
de Aborigines in Australië, omdat hun ziel en de ziel van
het land was weggenomen, geroofd en verkracht.
Na de moeilijke beginjaren werd de Missie in Nieuw
Zeeland voornamelijk bestemd voor degenen die geen
robuuste gezondheid hadden.
Het is dan ook een Missie die moeilijk te vergelijken is
met die van Pakistan of Congo of Santiago de Chili. Nu in
2015 kan men zeggen dat de kerk van het Noordereiland
van Nieuw Zeeland gebaseerd is op het missionaire elan
van de Mill Hillers.

ANTON MULDER, fr.
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10-03-1874 Oldenzaal
19-09-1903 Maleisië, Serawak.
10-10-1965 te Oosterbeek, Vrijland.
Antonius Gustaaf Mulder, paardenkoopman tot in
Rusland, ging zijn broer achterna in de opleiding tot
priester-missionaris en werd ook benoemd naar de
Missie van Brits Borneo, met name naar Mukah,
Serawak, een plaats langs de kust, grenzend aan Dalat,
de missiepost van zijn broer Bernard. Hij heeft die
missiepost zelf opgebouwd na eerst in de
oorspronkelijke missie van Cut-Oya te hebben gewoond.
De Cut-Oya Missie werd opgesplitst in Dalat en Mukah.
Noord Borneo was de eerste Missie, die Kard. Vaughan
kreeg toegewezen door Propaganda Fide. Zoals reeds
gememoreerd, de Missie naar de Negro-slaves49 in de
V.S. werd niet gezien als een echte Missie en resulteerde
in een afscheiding van Mill Hill50, the Josephites. Ook de
Missie in Afghanistan was eigenlijk alleen maar een
aalmoezenierschap, dat ook door andere geestelijken,
niet-missionarissen, op zich genomen had kunnen
worden, maar dat was niet gebeurd.
De broers Mulder waren na-ijverig in het opbouwen van
nieuwe missiestaties of parochies bij de Melanau
bevolking. Antoon stond daar bekend als Fr. Anthony en
is bekend gebleven tot aan de dag van vandaag.
Tijdens de Japanse oorlog werd hij geïnterneerd en werd
klusjesman in het kamp nabij Kuching. Hij hield er een
49
50

De slavernij was afgeschaft in 1863.
De nieuwe congregatie werd The Josephites genoemd.
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verbrijzelde arm aan over. Hij werd geëerd met de
medaille van Hon. Officer of the Order of the British
Empire en Ridder van Oranje Nassau. “Het betekent niet
veel, deze onderscheidingen”, zei hij wel eens, “je moet
toch nog in de rij staan”.
In de meisjesschool van Mukah, toegewijd aan de H.
Antonius, is een oorkonde ingemetseld met de tekst:
“Deze meisjesschool, toegewijd aan den H. Antonius, is
gebouwd van de giften verzameld in Oldenzaal en de
geheele provincie Overijssel, alsmede in Berkel (de
geboorteplaats van de bouwer br. Simon). Moge de
goede God de gevers zegenen. Moge Hij hen beloonen
door vele Twentenaren te roepen tot het heerlijke
missiewerk als priesters, broeders en kloosterzusters”51.
In 1905 had hij reeds een fanfare voor de jongens
opgericht, The Mukah Boys Band.
In 1948 keerde hij terug naar Nederland en ging wonen
in de pastorie van de Drieëenheidskerk te Oldenzaal.
Daar werd hij de grote ronselaar van priesterstudenten
voor Mill Hill en genoot groot aanzien bij de bevolking.
Op zijn fiets had hij voorrang in alle verkeer.
Het zou kunnen zijn dat hij nog even kapelaan in
Kampen is geweest. Toen Bernard zijn zilveren
priesterfeest vierde in de Plechelmuskerk van Oldenzaal
hield “zijn broer A. Mulder een treffende feestpredikatie
naar aanleiding der woorden: hoe kostbaar zijn de
voeten van hen, die het evangelie verkondigen van den
vrede (Rom. X. 15)”52.
51
52

Annalen april 1920.
Annalen augustus 1925.
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Hij genoot van de goede dingen van het leven, maar
aanvaardde ook de teleurstellingen en bleef jong van
geest en lichaam. Samen met enkele andere geestelijken
vormden ze een zwemclubje in het badhuis te
Oldenzaal, ongehoord in die tijd bij de geestelijkheid,
maar toegejuicht door de bevolking.
In 1964 vertrok hij naar Vrijland, het verzorgingshuis van
Mill Hill, maar heeft daar slechts een jaar mogen wonen.
De oudere mensen, die hem kennen, dragen hem nog
steeds op handen en herinneren zich hem als de pater of
toean Mulder op de fiets, die zich bij iedereen thuis
voelde.

GERARD TER BEEK, fr.
16-10-1879 Lonneker
19-09-1908 India, Madras-Nellore.
04-05-1950 te Enschede.
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Mill Hill begon haar werk in India door missionarissen in
te zetten als aalmoezeniers voor het Afghaanse leger,
het Engelse leger in Afghanistan. Zo werkte ook de
eerste Mill Hill missionaris uit Twente, Gerard Raatger,
daar een aantal jaren als zodanig.
Zoals gezegd, het was niet een werk dat Kard. Vaughan
ambieerde voor zijn volgelingen. In feite moest Vaughan
lang wachten voordat hij een ‘echt’ missiegebied kreeg
toegewezen door Propaganda Fide in Rome na de
Afghaanse en Noord Amerikaanse Missies. Het was
pionierswerk dat wel paste bij enkele missionaire
avonturiers, maar het behoorde niet bij het grote
bekeringswerk.
Gelukkig werd al gauw de Missie van Madras in Zuid
India aan de congregatie toevertrouwd, nadat de eerste
missionarissen naar Borneo waren gezonden.
Gerard werd benoemd voor de missie van MadrasNellore, waar hij vanaf 1908 heeft gewerkt.
41 Jaar was hij daar missionaris in blijheid en
offervaardigheid en natuurlijk ook met een zekere
Twentse nuchterheid. De missionarissen konden in die
tijd ook al af en toe, elke tien jaar, op vakantie naar
Nederland komen. Pas veel later werd het om de vijf jaar
of drie jaar. Gerard heeft dan ook nooit zijn contacten
met familie en stad verloren.
In het arme deel van India, Kerala, in het zuiden, groeide
het aantal Christenen in grote mate. Kerala is tot
vandaag de dag de deelstaat van India, waar de meeste
Christenen wonen en waar veel jonge mensen hun
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roeping tot het priesterschap of het religieuze leven
vinden.
Daarna, in 1949, ging hij terug naar Nederland en hielp
in het pastoraat in Enschede tot aan zijn dood een jaar
later in 1950. In dat ene jaar kreeg hij bekendheid om
zijn priesterlijke behulpzaamheid.

JOHN METTERNICH, fr
07-11-1987 Hengelo
23-09-1911 India, Madras.

01-09-1963 te Oosterbeek, Vrijland.
De doopnamen van John (Jan) Metternich, ook uit
Hengelo, waren Johannes Willibrordus. Meteen na zijn
wijding in Mill Hill werd hij benoemd voor de Missie in
India. Ook hij voelde zich gelukkig dat de tijd van de
aalmoezeniers in het Afghaanse leger voorbij was en dat
hij het gewone missionaire leven op zich kon nemen.
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Deze Afghaanse Missie is nu verschillende keren
genoemd. De conclusie mag ook getrokken worden dat
de Tukkerse Mill Hillers zich niet thuis voelden in het
Engelse leger.
Jan heeft echter niet erg lang kunnen werken in India, in
de bisdommen Madras en Nellore, slechts tot 1928; toch
nog zeventien jaar, maar kort in vergelijking met vele
anderen die in die tijd naar de Missie gingen om daar
ook te sterven. Zijn missiestaties waren Siripuram en
Attaloor.
In Nederland kreeg hij bekendheid vanwege zijn
artikelen in de Annalen over lokale gewoontes en ook
over verschillende dorpsfeesten die hij bezocht, met
name ook een verslag van het bezoek van de aartsbisschop van Madras, Mgr. Aelen uit Tilburg, aan de
missie in Tubadoo.
Vanwege zijn slechte gezondheid werd Jan in 1928
benoemd voor Vrijland, waar hij meer dan 30 jaar
pastorale diensten verleende in kerken in de omgeving,
Oosterbeek en Arnhem.
Leo Metternich, een neefje van Jan, heeft nog enige tijd
in de broederopleiding in Oosterbeek en Mill Hill
gezeten, van 1957 tot 1961 en kijkt met dankbaarheid
terug op die tijd. Bovendien heeft hij ook altijd contact
met Mill Hill bewaard.
De bekendheid van Mill Hill werd uitgedragen door de
leden, niet alleen in eigen familiekringen, maar ook in
steden en dorpen. Hun inzet, idealisme en veelzijdige
werkzaamheden werkten aanstekelijk op de volgende
generatie. Veel mensen gaven dan ook gehoor aan de
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oproep van Christus om het evangelie te verkondigen tot
aan de uithoeken van de aarde53.
Het vuur van Het Grote Missie Uur wakkerde aan.
Seminaries kwamen vol te zitten en moesten uitgebreid
worden. Verschillende leden werden dan ook
noodgedwongen leraar of professor in deze instellingen.

GERARD BRUNGER, fr.
22-09-1889 Hengelo
26-07-1914 Oeganda.
24-12-1978 te Oosterbeek, Huize Vrijland.
Gerard was de zoon van Frederik Brunger en Gesina
Bolhaar. Direct na zijn wijding tot priester-missionaris,
toen de Eerste Wereld Oorlog twee dagen na zijn wijding
was uitgebroken, vertrok hij in 1914 naar Oeganda en
53
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werkte daar tot 1930. Weinig is bekend over zijn werk al
daar, maar het was duidelijk dat onderwijs zijn kracht
was.
Hij werd in 1930 benoemd tot leraar in Haelen bij
Roermond en gaf daar les van 1930 tot 1937. Zijn
leraarschap in het kleinseminarie te Hoorn bleef beperkt
tot een jaar, namelijk van 1937 tot 1938.
Voor een periode van vier jaar was hij rector van de
zusters van het Arme Kindje Jezus te Slagharen (19381942).
Tijdens de Tweede Wereld Oorlog was hij drie jaar
rector van de Augustinessen te Renkum (1942-1945),
ging nogmaals naar Slagharen voor een jaar en weer
terug naar Renkum voor twee jaar. Daarna nam hij zijn
intrek in St. Jozefhuis, Oosterbeek en bleef dienstbaar in
kerk en samenleving.
Gerard stond bekend als een heldere denker en stond in
aanzien voor zijn goede kijk op studenten, die hij met
veel geduld les gaf. Dankbaar was hij voor kleine
attenties. “Leer mij ze kennen, die Twentenaren!”, is een
gezegde van hem. Brunger is Twentenaar gebleven:
trouw, niet op de voorgrond, rustig, eventjes de kat uit
de boom kijken en het komt wel goed. Hij was de eerste
Tukker die een benoeming voor Afrika kreeg. De Missie
naar de bovenloop van de Nijl, the Upper Nile Mission,
was geopend voor Mill Hill.
Ook andere congregaties werkten daar, zoals de Witte
Paters. Propaganda Fide wees elke congregatie een
bepaald gebied toe.
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GERARD STOOLHUIS, student
29-09-1900 Lemselo
13-03-1921 te Roosendaal.
Slechts een aantal maanden voor zijn dood had hij zich
vanuit Culemborg aangesloten bij Mill Hill en was hij zijn
studie in Roosendaal begonnen. Hij beloofde een
uitstekend priester en missionaris te worden. Hij werd
echter ziek en werd verzorgd in het ziekenhuis, maar
niets mocht baten. Na enkele dagen stierf hij. Op zijn
sterfbed bleef hij mompelen: “tot uw altaar, Heer, wil ik
opgaan”, introibo ad altare Dei, woorden toentertijd
gesproken aan het begin van de H. Mis. Slechts 21 jaar
oud stierf hij in het Charitas ziekenhuis te Roosendaal.
Een foto van hem is zelfs niet te vinden in de archieven;
zijn naam is gebleven. De parochie Rossum heeft
onderzoek verricht naar zijn leven en sterven, zoals ze
dat ook al gedaan hadden voor Gerard Raatger.

JAN SCHOLTEN, fr.
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17-06-1905 Borne
21-07-1921 Oeganda.
11-05-1959 te Oeganda, Kisumu.
Het Vicariaat54 van de Boven Nijl (Upper Nile Vicariate)
was zeer uitgestrekt, van Soedan tot Oeganda. Jan
Hendrik ging allereerst naar Kavirondo, daarna naar
Bunyalla en werd toen benoemd naar de Port Victoria
parochie, waar hij gestorven is.
Voor kortere periodes heeft hij ook gewerkt in Kenia, in
de Missies van Mumias, Amukura en Eldoret, plaatsen
die grote bekendheid hebben gekregen. Mumias werd
de zetel van bisschop Stam, iemand die oog en oor had
voor alles om hem heen en als een van de eersten
beschrijvingen en tekeningen maakte van flora en
fauna55.
Jan had geen problemen met de plaatselijke talen en
schreef dan ook een dictionaire.
In zijn dagelijkse werk kwam hij altijd op voor de rechten
van de mens, onverschrokken. Meningsverschillen
tussen de missionarissen en de koloniale machten waren
in die tijd niet vreemd, ofschoon het natuurlijk ook wel
voorkwam dat er twee fronten ontstonden, blank en
zwart.
In die tijd stonden de Banyala mensen bekend als
moeilijke mensen, maar hij wist hoe hij goed met ze kon
omgaan. Ze gaven hem een bijnaam: Omunoni, dat
54
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Een Vicariaat is de voorloper van een Bisdom.
Zie Stam van Mumias, F. Groot.
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betekent ‘hij die alles wil weten’. (Munono betekent in
hun taal onderzoeken).
Ook werd hij vanwege zijn lengte Goliati genoemd, een
referentie naar het verhaal van Goliath en David.
Graag ging hij op jacht met zijn collega’s of met de
plaatselijke bevolking, maar hij was dikwijls ziek,
geplaagd door malaria en suikerziekte. Hij werd slechts
54 jaar.
Volgens de plaatselijke gewoonte is hij eervol en met
veel respect begraven naast de kerk, op het ‘kerk-erf’,
zoals alle ouderen daar op hun eigen erf worden
begraven.

JAN KONING, fr.
15-10-1900 Goor
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19-07-1925 Tilburg, Oeganda.
01-03-1980 te Arnhem-St. Jozefhuis.
Joop Koning, een neef van Jan, schreef dat Jan altijd
priester had willen worden met de uitdrukkelijke wens
om als missionaris er op uit te trekken naar onbekende
oorden.
Groot was dan ook de teleurstelling van Jan toen hij na
zijn wijding in Mill Hill een benoeming voor het
thuisfront kreeg.
Na vier jaar les gegeven te hebben in De Rooie Pannen,
Tilburg, kon Jan eindelijk in 1929 vertrekken naar de
Missie van de Upper Nile (de Bovenloop van de Nijl),
zoals dat toen nog heette.
Hij heeft daar gewerkt in het latere bisdom Kampala
(Oeganda) en zette zich vooral in voor de opleiding van
inlandse priesters en zusters.
De geschriften uit Rome over Missie in die tijd had hij
goed gelezen; hij bestudeerde ze en handelde er dan
ook naar door veel nadruk te leggen op de vorming van
clerus en religieuzen.
Drieënveertig jaar heeft hij daar gewerkt, zonder
ophouden, want hij had maar een doel voor ogen: een
eigen inlandse kerk, met eigen priesters en zusters;
daarna zou hij kunnen zeggen: ‘mission accomplished’,
taak volbracht. Hij vond dan ook grote voldoening
wanneer hij bisschoppen geconsacreerd en priesters
gewijd zag worden. Het was niet meer zijn kerk, maar
het werd hun eigen kerk.
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Twentenaar in hart en nieren bleef hij de Twentse taal
zeer goed spreken. Het kwam hem goed van pas
wanneer hij op vakantie kwam. Hij stond dicht bij de
mensen, zowel in de Missie als ook thuis in Goor en
kreeg dan ook grote ondersteuning voor zijn missiewerk
van vele mensen in Goor en in de wijde omgeving. Hij
werd ervaren door eenieder als een beminnelijke mens.
In 1972, op 72-jarige leeftijd, kwam hij definitief terug
naar Nederland en nam zijn intrek in het St. Jozefhuis.
Het was moeilijk voor hem om nieuwe wegen in te slaan.
Nederland was veranderd, sociaal en kerkelijk, ook met
betrekking tot Missie en Ontwikkelingswerk, maar toch
kon hij aanvaarden wat hij tegenkwam, ook toen hij een
moeilijke ziekte onderging.
Een diep gelovig mens ‘kwam toen uit de tijd’56.

JOHANNA KAMPHUIS, zr. Mary Leo
56

Twents voor: ging toen van ons heen.
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18-02-1902 Albergen
….-….-1929 Tilburg, Aldenghoor, Kameroen, Tilburg,
Roosendaal.
23-04-1992 te Vrijland.
Johanna Maria Kamphuis vond in 1920 op achttienjarige
leeftijd haar weg naar de Mill Hill zusters waarschijnlijk
via de twee zusters uit Ootmarsum, die in Roosendaal
werkten.
Vier broers en zes zussen liet ze achter in Albergen, toen
ze de wijde wereld introk.
Ze deed haar eerste professie op 14-01-1924 in Tilburg.
In 1930 werd ze benoemd voor het Mill Hill seminarie
Aldenghoor in Haelen (L) en studeerde zij voor een
Fröbel diploma in Venlo.
In 1935 kwam ze terug naar Tilburg en een jaar later
werd ze benoemd voor de missie in Kameroen waar ze
tien jaar werkte in Soppo, ook tijdens de oorlog, De
meeste missionarissen hebben in die tijd een grote
eenzaamheid ervaren, omdat er geen contact mogelijk
was met het thuisfront.
Na een goede vakantie werd ze in 1948 benoemd voor
het nieuwe klooster in Kumba en verbleef daar tot 1952.
Opnieuw volgde een benoeming voor De Rooie Pannen
in Tilburg. Het seminarie was in die tijd uitgegroeid naar
een college van meer dan 200 studenten. Huishoudelijk
was het bijna een onmogelijke taak. Er kwam een grote
verlichting in het werk toen besloten werd dat de
studenten hun wasgoed naar huis moesten sturen.
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In 1973 ging ze naar Roosendaal en werkte daar tot
1984, toen ze op 82 jarige leeftijd enigszins ging rusten
in Vrijland.

GEZINA WESTERIK, zr. Notburga
21-03-1906 De Lutte (gem. Losser)
01-11-1929 Vaughan House, Freshfield, Tilburg, Vrijland
St. Jozefhuis.
18-20-2002 te Vrijland.
Gezina Maria Westerik sloot zich op jonge leeftijd aan bij
de Mill Hill Zusters, Franciscanessen, ook met de
bedoeling om naar de missie te gaan.
Op 23-jarige leeftijd deed ze haar professie in Engeland
en heeft voornamelijk gewerkt in de huishouding van de
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Mill Hill huizen: De Rooie Pannen, Missiehuis Vrijland, St.
Jozefhuis.
In 1978 ging ze rusten in Vrijland, waar ze duidelijk
aanwezig bleef in alle activiteiten en werkzaamheden.
Ze bleef zeer actief in de huishouding daar en was
gelukkig in de gemeenschap van de zusters en
medebewoners. De gemeenschap was natuurlijk ook
gelukkig met haar.
Ze stierf op 96-jarige leeftijd, een lieve vrouw die haar
leven ten volle heeft geleefd.

FRANS GROELIKER, fr.
25-11-1905 Enschede
19-07-1931 India-Nellore, Oosterbeek, Herne (Dl).
23-10-1977 te Oosterbeek, Vrijland.
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Frans, die de doopnamen Franciscus George had
gekregen, ging naar de seminaries van Mill Hill en werd
na zijn wijding benoemd voor de Missie in India, waar hij
tien jaar heeft gewerkt.
Hij werd teruggeroepen om procurator te worden in
Oosterbeek, een taak die goed bij hem paste, omdat hij
zeer extravert was.
Als procurator moest hij gelden inzamelen voor de
opleidingshuizen, de seminaries van Mill Hill in
Nederland, maar door zijn vriendelijke vasthoudendheid
en eenvoudige levenswandel wist hij veel mensen te
winnen voor de missionaire zaak in het algemeen en
heeft hij het zicht van mensen op de wereld verbreed.
Tijdens de oorlog heeft hij pastorale functies gehad in
verschillende kerken in de Achterhoek.
15 Jaar heeft hij het land doorkruist, een echte
missionaire zwerver, nooit de moed opgevend, altijd in
touw. Altijd ook met een blij gezicht, openstaand voor
de vele vragen van de mensen, niet alleen over het
missionaire werk, maar ook over toekomst, over het
leven zelf.
Daarna werd hij pastor in het St. Jozefziekenhuis te
Herne, Duitsland. Het was een rustiger tijd voor hem,
maar vol ijver stond hij klaar voor de patiënten, dag en
nacht, ook altijd weer met een luisterend oor.
Na negen jaar kwam hij vanwege een hartkwaal terug
naar Nederland en verbleef in het verzorgingshuis
Vrijland, waar hij in 1977 op 72-jarige leeftijd is
overleden.
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ZACHARIAS KRIJGSMAN, Fr.
21-10-1903 Hengelo
19-07-1931 Congo, Akersloot, Antwerpen.
02-06-1972 te Oosterbeek, Vrijland.
Het duurde een paar jaar voordat Zacharias besloot om
van studie te veranderen. Hij koos er voor om priestermissionaris te worden in plaats van diocesaan priester in
Nederland. Tot zijn grote geluk werd hij meteen na zijn
wijding in Mill Hill naar de Congo gestuurd, waar hij ging
werken bij de Ngombe. Daar werd hij Tata Zacharie of
Zake genoemd. Hij was vriendelijk, maar wist wel wat hij
wilde. Terug in Nederland werd hij pastor in Akersloot.
In het laatste jaar van zijn leven verzorgde hij voor de
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collega’s in Congo de boekhouding in het Mill Hill huis in
Antwerpen.
Hij stierf plotseling tijdens een opgewekt gesprek in
Oosterbeek, waar hij op bezoek was, op 68-jarige
leeftijd.
ENKELE ONBEKENDEN
Er zijn enkele Tukkers geweest die slechts een korte tijd
bij de Congregatie zijn geweest. Niets is meer bekend
van hen, zoals bv. broeder Wichers, die lid is geweest
van 1931 tot 1940.
In 1940 heeft hij de congregatie verlaten, misschien uit
frustratie dat hij geen missie-benoeming kreeg.
Er is vanuit de congregatie geen contact met hem
gebleven, zoals dat dikwijls ging in die tijd.

STAF EN STUDENTEN TILBURG 1930
Een foto van hem en misschien van een of twee anderen
zou gevonden kunnen worden in de groepsfoto’s van
die tijd. In Tilburg was altijd een groep broeders
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aanwezig. Tilburg, De Rooie Pannen, was een zogeheten
kleinseminarie. Het was een kostschool met een
middelbare school opleiding en speciale aandacht voor
de geestelijke vorming van de studenten, die hierna
door zouden willen gaan naar het filosoficum in
Roosendaal. Tilburg kreeg later nog een groter aantal
studenten, toen ook de studenten uit Hoorn in de vijfde
klas hier aan toegevoegd werden.

HARRIE HEMMER, fr.
05-01-1906 Geesteren
17-07-1932 Tilburg, Haelen, Oosterbeek, Hoorn,
Filippijnen, Oosterbeek, Vrijland, Arnhem.
18-06-1992 te Oosterbeek, Vrijland.
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De naam Harrie is ontleend aan zijn doopnamen
Hendrikus Bernardus. Met aanmoediging van zijn vader·
vertrok hij uit het bisdommelijk seminarie Culemborg
naar Roosendaal en werd tot priester-missionaris gewijd
in Mill Hill.
Tot zijn teleurstelling werd hij niet naar de Missie
benoemd, maar naar de seminaries De Rooie Pannen in
Tilburg en naar Aldenghoor in Haelen (1928-1932). Hij
was rector van Aldenghoor, St. Jozefhuis te Oosterbeek
en Bonifatius Missiehuis te Hoorn, totdat hij in 1957
werd benoemd voor de Missie in de Filippijnen en een
taak kreeg in Manila, niet in de grote Missie van Antique
met de vele bario’s, moeilijk bereikbare dorpjes, maar in
de grote wereldstad. In Manilla was Mill Hill
verantwoordelijk voor een grote middelbare school en
voor de procuur, die de materiële zorgen van de
collega’s op het verre eiland Antique behartigde.
Wegens slechte gezondheid moest hij al na drie jaar
terugkeren naar Nederland en werd procurator in St.
Jozefhuis en Vrijland (1961-1964), deed daarna pastoraal
werk voor bejaarden in Arnhem en ging met emeritaat
naar Vrijland.
Alom stond hij bekend als een markante persoonlijkheid.
Hij was een geboren leider en was een rector met gezag,
zonder te vervallen in kleingeestigheid. Iedereen kreeg
ruimte en vrijheid. In al zijn doen en laten bleef hij een
Tukker, ofschoon hij met gemak op de voorgrond trad
en duidelijk en helder zijn mening verkondigde.
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Met zijn zware stem heeft hij de rozenkrans biddend
vele overleden collega’s begeleid naar het kerkhof tot
hijzelf kwam te overlijden in 1992.
Het bos werd er stil van. De grote Hein was ‘uit de tijd
gekomen’.
Door zijn toedoen zijn verschillende mensen in Twente,
maar ook daarbuiten, toegetreden tot Mill Hill als
missionaris en zijn veel mensen nauwer verbonden
geraakt met het missionaire leven daarginds en in eigen
omgeving.

ANTOON SANDERS, fr.
12-11-1904 Enschede
23-09-1932 Mill Hill, India-Nellore.
25-05-1958 te Nellore.
103

Antonius Herman Maria Sanders vertrok vanuit bisdom
Utrecht, waar hij op 22 juli 1928 tot diocesaan priester
was gewijd, in 1931 naar Mill Hill. Na een jaar werd hij
benoemd voor de Missie in India, in bisdom Nellore. De
missiestatie van het plaatsje Giddalore heeft hij
opgebouwd en daar heeft hij bijna 25 jaar gewerkt. Hij
gaf een goede vorming aan zijn kapelaans, bouwde
verschillende kapellen in de buitenstaties en bekeerde
de inwoners van een aantal dorpen. In het kort: hij werd
genoemd een uitstekend priester en een hardwerkend
missionaris. Het is zeer onwaarschijnlijk dat hij familie is
van broeder Herbert Sanders, want nergens in de
archieven heb ik een relatie kunnen ontdekken. Er is
weinig over zijn werk bekend. Hij is niet oud geworden,
slechts 54 jaar, gestorven in zijn missie, waar hij zijn
missionaire roeping gestalte kon geven en zijn eigen
leven gevonden heeft.

BERNARD SANDERS, br. Herbert
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27-07-1901 Enschede
01-11-1932 Brixen (Italië), Haelen, Congo.
20-02-1994 te Vrijland.
Bernardus begon zijn opleiding in Culemborg, eigenlijk
om diocesaan priester te worden. Hij had een slechte
gezondheid, veel hoofdpijn en zocht toen naar iets
anders in zijn leven.
Via fr. Witlox (dus niet via Antoon Sanders; eerder zou
het omgekeerde aan de orde zijn) kwam hij bij Mill Hill.
Van 1927-1932 volgde hij de broederopleiding in oud
Vrijland.
Na een korte periode in het opleidingshuis van Mill Hill
te Brixen (Noord Italië) was hij van 1935-1937 werkzaam
in Haelen. Toen volgde zijn benoeming naar de Missie,
namelijk naar Basankusu in de Congo, van 1937-1949.
Hij heeft veel gewerkt aan de opbouw van enkele
missiestaties in diocees Basankusu. Mooie kerken heeft
hij daar gebouwd; zijn werk werd ook gekenmerkt door
zelfredzaamheid.
Na een jaar (1949-1950) in Roosendaal en Oosterbeek
doorgebracht te hebben, vertrok hij in 1950 weer naar
de Congo en bleef daar tot 1972.
Van 1972 tot 1977 werkte hij weer in Roosendaal in het
nieuwe college en ging daarna rusten in Vrijland.
Eigenhandig heeft hij de naam van het college op de
voorgevel aangebracht, een staaltje van vakmanschap
en durf. Oud-studenten kunnen er nu nog over vertellen.
Bij zijn 90ste verjaardag sprak hij een dankwoord voor de
goede verzorging. “Het is nu bijna afgelopen; ik zie haast
105

niets meer; ik heb ontdekt dat er heel veel liefdevolle en
goede mensen zijn”.
Hij bleef betrokken bij zijn familie, vooral bij de smederij,
die uitgegroeid was tot een machinefabriek in Enschede.
Eigenwijs en geniaal was hij in het vinden van
oplossingen. Het woord ‘zelfredzaamheid’ is dan ook
zeker op zijn plaats, niet alleen voor zijn tijd in de Congo,
maar ook hier in Nederland.
Hij werd een getrouwe volgeling van Maria, vooral van
Maria in de bedevaartsplaats Garabandal. Hij was er vol
van en liet iedereen delen in zijn gevonden geluk.

JAN VAN DE HEYDE, br. Richard
06-05-1906 Vriezenveen
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06-05-1933 Mill Hill, Engeland-Freshfield, Groenlo.
25-11-1966 te Groenlo.
Jan (Johannes) werd geboren in een plaggenhut in grote
armoede, een jaar na de grote brand in Vriezenveen,
waarbij 150 huizen in de as werden gelegd. Hij hoorde
dat er iets te verdienen was in de nieuwe Limburgse
kolenmijnen. Impulsief nam hij zijn besluit, sprong op
zijn fiets en vertrok richting Limburg. De eerste dag
kwam hij niet verder dan Beltrum in de Achterhoek en
overnachtte bij fam. Bouwmeester, die hij toevallig (wat
is toeval?) ontmoette. Ze namen hem in dienst en hij
werd er kind aan huis.
Op een goede avond was hij aanwezig bij een lezing van
Fr. Richard Kemperman over de Missie. Hij was er zo van
onder de indruk dat hij stante pede besloot broeder te
worden. Zo was klaarblijkelijk zijn karakter: impulsief.
Op 1 febr. 1927 werd hij in Oud Vrijland aangenomen als
broeder-kandidaat en koos als zijn broedernaam
Richard, in dankbaarheid aan Fr. Richard Kemperman.
Van 1929 tot 1935 was hij in Mill Hill, van 1935 tot 1938
in het seminarie te Freshfield, waarna hij weer werd
benoemd voor Mill Hill, van 1939 tot 1946.
In 1946 ging hij na een ongeluk voor een korte tijd terug
naar Vrijland. Later werd hij verzorgd door de zusters
van Postel in zijn geliefde Beltrum.
Hij heeft zich daar nog heel verdienstelijk gemaakt door
bv. in een maand tijd meer dan 100 nieuwe leden voor
de Annalen te werven.
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Toen zijn verzorging te veel tijd vergde van de zusters
ging hij terug naar de familie Jan en Dora Bouwmeester
en werd daar verpleegd tot zijn dood in 1966.
Gezegd wordt van hem dat hij een opgewekt persoon
was, maar soms ook heftige driftbuien kon hebben.
Het is niet bekend hoe hij zich voelde toen hij geen
benoeming voor de Missie kreeg. Wel is bekend dat in
de opleiding tot broeder veel aandacht werd besteed
aan het zich dienstbaar maken, waar je je ook maar
bevond en daar is hij zeker in geslaagd.

THADDEUS VAN ZUTPHEN, br.
15-01-1910 Hengelo
04-08-1935 Haelen.
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24-03-1943 te Roermond.
De archieven zijn wel heel summier over het leven van
broeder Thaddeus. Hij is nooit in de Missie geweest,
maar bleef in Haelen, in kasteel Aldenghoor, werken.
Tijdens de oorlog is hij overleden, 33 jaar oud, maar
daarover worden geen details vermeld in de archieven
van Oosterbeek.
In die tijd gingen de broeders een wit boordje dragen
met een zwart koordje er in, ten teken dat ze broeder
waren en geen priester.
Pas na het Vaticaans Concilie kwam er een eind aan het
dragen van een witte boord en werden ook de eigen
namen weer gebruikt in plaats van een religieuze naam.
De broeders werden immers geen religieuzen, maar
bleven leken.

GERARD BRUGGEMAN, fr.
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03-09-1911 Oldenzaal
11-09-1937 Maleisië, Serawak.
25-12-1981 te Groenlo.
Gerardus Joannes Hermannus, kortweg Gerard, kwam
uit het gezin van de bekende boekhandel Bruggeman in
Oldenzaal. Zijn vader was een verdediger van de
Katholieke leer in de Twentse Courant.
Na zijn wijding werd hij allereerst benoemd voor de
missie in Sibu, Serawak.
Na drie jaar was hij gereed om verder de rivier op te
gaan om in Kenawit de Missie verder uit te breiden. Hij
stond daar bekend als Apai Grog, father Grog, want de
naam Bruggeman was te moeilijk voor de Iban.
Na twee jaar echter werd hij samen met Antoon Mulder
en vele andere Mill Hillers met uitzondering van de Mill
Hillers van Tiroolse afkomst, door het Japanse leger
geïnterneerd in het kamp bij Kuching, waar hij zich
verdienstelijk maakte als kok.
Daarna verbleef hij weer in Kenawit tot 1950 en werkte
drie jaar in Long Akah aan de bovenstroom van de
machtige Baram rivier bij de Kenyah, een geheel andere
stam, andere cultuur, andere taal. De koning van de
Kenyah, Temengong Lawi Jau was daar katholiek
geworden.
Al vlug ging hij terug naar zijn Iban mensen in Kenawit.
Hij bouwde daar een nieuwe kerk met verschillende
bijgebouwen.
Hij gaf een krantje uit, de Fakkel, voor de Iban van het
hele bisdom en publiceerde een dictionaire Iban-Engels
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en in 1966 ook een Misboekje in de Iban taal, dat
gebruikt kon worden zowel in bisdom Kuching als ook in
bisdom Miri, de ‘Tusun Sembayang Missa ngena Jako
Iban’57. Daarvoor was het Latijn gebruikt; in het nieuwe
boekje waren nog wel enkele Latijnse woorden
opgenomen, zoals Missa, Matrimonio, Penitentia, bijna
onuitspreekbaar voor de Iban.
Een liturgisch comité van de bisdommen Kuching en Miri
bracht
naderhand
grote
verbeteringen
aan,
voortbouwend op het werk van Gerrit.

ANTOON MULDER EN GERRIT BRUGGEMAN58
57

De Orde van de Mis in de Iban taal.
Een historische foto: de eerste en tweede generatie Mill Hillers
uit Oldenzaal bij elkaar in de Missie van Borneo. Ze zouden nog
gevolgd worden door de derde generatie missionarissen uit
Oldenzaal.
58
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Hij stond bekend als een eenvoudige en gastvrije mens,
zeer hartelijk en onvermoeibaar, een missionaris van zijn
tijd.
Een paar maanden logeerde fr. Toine Raaijmakers59 bij
hem, noodgedwongen. Deze schreef vanuit Kenawit
daarover “Niet dat dat nou erg is, als je de gastvrijheid
geniet van een originele Tukkerse pastoor, die de beste
tradities van dat hoekje Overijssel heeft overgeplant
naar de oever van de rivier de Kenawit”60.
Op 23 oktober 1981 keerde hij terug naar Nederland. Hij
verbleef allereerst bij zijn broer Johan, de pastoor-deken
van Groenlo en zou in het nieuwe jaar zijn intrek nemen
in St. Jozefhuis, Oosterbeek om zijn memoires van
Kenawit te schrijven. Een typemachine was al voor hem
gekocht. Op kerstmorgen stierf hij plotseling.
Veel herinneringen over de eerste tijd bij de Iban zijn
hierdoor jammer genoeg verloren gegaan, want tijdens
zijn werk in Borneo had hij zichzelf nooit de tijd gegund
om de uitbreiding van de Missie aldaar op te schrijven.
Deze uitbreiding nam heftige vormen aan toen de
regering als het ware godsdienst verplicht stelde voor
iedereen. Het animisme van de Iban werd niet gezien als
een religie. Ze moesten kiezen tussen de Islam en het
Christendom. Voor de meeste Iban was de keuze niet
moeilijk. In een editie van Times werd de inlandse
59

Later was Toine Raaijmakers uit Tilburg vele jaren vice-regionaal
en redacteur van het Contactblad in Roosendaal. Je kunt natuurlijk
ook zeggen dat Bruggeman de tradities van de Daya volgde!
60
Annalen februari 1967.
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bevolking van Serawak en Sabah beschreven als “the
pork-boys”; ze bleven kiezen voor de jungle met al de
voordelen er van en werden Christenen in grote getale.

LAMBERT OP DE WEEGH; fr.
21-11-1911 Oldenzaal
09-07-1938 Kenia – Kisumu, Freshfield.
13-03-1987 te Vrijland (Arnhem).
Albert Gerardus, zoals hij gedoopt werd, volgde na zijn
wijding in de kathedraal van Westminster door Arthur
Kardinaal Hinsley eerst ‘de koloniale cursus61’ van een
jaar. Ook volgde hij een cursus in de theorie en praktijk
van opvoeding. Hij werd benoemd om jeugdwerk te
61

Een cursus ter voorbereiding op de Tropen en werk in andere
culturen, in het bijzonder educatief werk.
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verrichten in Kisumu, Kenia, waar hij zich van 1940-1965
op toelegde. In die tijd moest heel voorzichtig een weg
gevonden worden om de jeugd te begeleiden naar een
nieuwe toekomst, achter zich latend het koloniale
tijdperk.
Daarna werd hij benoemd om les te geven in het
kleinseminarie Freshfield, waarna hij naar New York
ging in 1969 en daar ziekenhuispastor werd en veel
zieken troost bracht, niet in het minst door zijn
beminnelijkheid en zachtheid.
Noodgedwongen ging hij vanwege zijn slechte
gezondheid in 1986 naar Vrijland en vond het moeilijk
om geen werk om handen te hebben. Bezig zijn, hard
werken, altijd klaar staan voor de ander: dat was
Lambert. Hij heeft slechts een jaar mogen genieten van
zijn emeritaat.

HERMAN SCHOLTEN, fr.
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20-09-1913 Oldenzaal
09-07-1939 Oeganda Tororo, Zuid Afrika.
30-06-1988 te Oosterbeek (Nijmegen).
Herman was geboren om priester te worden, niet bij een
bisdom, maar bij de religieuzen, nog beter, bij de
missionarissen. Na twee jaar bij de Karmelieten
gestudeerd te hebben, besloot Herman toch een andere
richting te kiezen, de Missie. Mill Hill was toen al bekend
in Oldenzaal, meer dan andere congregaties.
Herman besloot dan ook naar De Rooie Pannen in
Tilburg te gaan, want Mill Hill gaf hem meer zekerheid
om naar de Missie te kunnen gaan.
Serieus en blij begon Hermanus Wilhelmus, oftewel Bob,
na zijn wijding in Mill Hill aan zijn missionair werk in het
bisdom Tororo, Oeganda. Hij heeft daar gewerkt in
Bududa, Gangama, Budadiri en Budaka met een grote
toewijding aan ‘zijn’ mensen.
Een heel opmerkelijke tekst staat in de Annalen van april
1950, waar hij schrijft: “De Missie telt verschillende
bloeiende scholen en catechumenaten op de farms. De
neger wil godsdienst: zijn leven is leeg, hij vraagt om die
leegte te vullen. Niettegenstaande alle bezwaren en
hinderpalen, het vaak slechte voorbeeld, de misbruiken
en uitwassen van onze beschaving, komt hij toch tot ons
om het geloof. Hij vraagt naar einde en bestemming van
dit leven…”.
Herman was niet iemand die de westerse beschaving
verheerlijkte. Tegelijkertijd was hij ook niet iemand die
het nodig vond dat de Kerk zich moest veranderen.
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In 1973, in de tijd van Idi Amin, werd hij samen met veel
buitenlandse missionarissen het land uitgezet.
Bob had een zus in Zuid Afrika. Daar vervolgde hij tien
jaar lang zijn missionair werk bij de kleurlingen in Port
Elisabeth. Hij was toen al zestig jaar, maar zag er niet
tegenop om iets nieuws te ondernemen. Terug naar
Nederland was eigenlijk geen optie.
Bob bleef de traditionele priester-missionaris en stond
altijd klaar voor de mensen, dag en nacht, om de
sacramenten toe te dienen. Daarna ging hij als emeritus
naar Oosterbeek, eerst St. Jozefhuis en daarna naar
Vrijland maar moest op het laatst verpleegd worden in
het Berchmanianum te Nijmegen.

JAN ALTINK, fr.
20-02-1914 Hengelo
14-07-1940 Tilburg, Kameroen-Buea, Kumba-town,
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Dordrecht.
08-07-1989 te Oosterbeek, Vrijland.
Bij zijn priesterwijding in 1940 werd Jan tot zijn grote
teleurstelling benoemd om als procurator te werken in
Tilburg, De Rooie Pannen: ‘missiebusjes ophalen’, d.w.z.
overal in het land op bezoek gaan bij mensen, vooral bij
zelateurs en zelatrices, om gelden in te zamelen voor de
opleiding en instandhouding van het kleinseminarie in
Tilburg. Hij was daar goed en bedreven in en had oog
voor de eigenheid van de mensen, die zich inzetten voor
het missionaire ideaal.
In 1941 deed hij hetzelfde werk in Roosendaal en in
1944 in Hoorn.
In 1946 volgde dan eindelijk zijn benoeming voor
Kameroen, het bisdom Buea. Volgens de gangbare
praktijk van die tijd had hij daar dan ook recht op. Al
gauw werd hij daar ‘fr. Allthing’ genoemd!
Hij werd de eerste pastoor van de parochie van St. John
in Kumba-stad, waar hij bekend stond om het
organiseren van grote huwelijksplechtigheden bij de Ibomensen, wel twintig tot dertig paren tegelijkertijd. Het
was een bijzonder originele manier om de Ibo bij elkaar
te doen zijn, hun stamgebruiken te bewaren en niet te
vervallen in het individualisme van de grote stad.
Na een korte tijd ziekenhuispastor te zijn geweest ging
hij als pastor naar het zorgcentrum De Merwelanden in
Dordrecht. Hij was daar zes jaar lang een dynamische
persoonlijkheid en een belangrijke geestelijke
steunpilaar voor vele mensen, samen met enkele andere
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Mill Hillers, die ook een plaats gevonden hadden in De
Merwelanden. De directrice van die zorginstelling had
namelijk ook een missionair hart en zag dat
missionarissen gemakkelijk een praatje konden maken
met de bewoners en ook toegang hadden tot mensen
die door een moeilijke periode gingen.
In 1983 volgde zijn emeritaat in Oosterbeek, waar hij zes
jaar van heeft kunnen genieten, ofschoon hij dikwijls
met groot verlangen en heimwee terugkeek naar de
grote verscheidenheid in werkzaamheden, zoals zovele
collega’s deden na een bijzonder actief leven.
Zijn krachten verminderden en Jan was zich er goed van
bewust dat ook voor hem het eind in zicht was.
Zijn hele leven is hij bijzonder dankbaar geweest voor de
mensen met wie hij kon omgaan, zowel in de Missie als
hier in Nederland. Zijn tijd in de Merwelanden werd dan
ook door hem een zegen genoemd. Hij kon er
missionaris blijven volgens zijn oorspronkelijke keuze.
Op haar beurt is de Mill Hill Regio in Nederland bijzonder
erkentelijk voor de wijsheid en soms ook het geduld van
de directrice, Mevr. Van de Made, om een aantal Mill
Hillers tegelijkertijd hun missionaire roeping te laten
vervolgen in de Merwelanden en later ook in het nieuwe
verpleegtehuis de Sterrelanden. Het was niet altijd
gemakkelijk, maar met zijn allen zijn ze er in geslaagd
om een missionair pastoraat te bevorderen in plaats van
en eenzijdig verzorgend pastoraat.
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BERNARD BRUGGEMAN; fr.
15-11-1914 Oldenzaal
14-07-1940 Hoorn 41-45; 1946 India, Nellore, Cabauw.
13-09-1997 te Ierland.
Tijdens de oorlog was Ben, Bernardus Johannes
Antonius, in Hoorn en kon pas in 1946, zes jaar na zijn
wijding, vertrekken naar India, naar het bisdom Nellore,
waar hij bijna 25 jaar heeft gewerkt.
Het was moeilijk om contact te houden met zijn broers
in Serawak en Congo, met Gerrit en Philip. Brieven
bleven maandenlang onderweg, dikwijls gingen ze dan
ook via Nederland, waar zijn derde broer, Johan, priester
was gewijd en als een spil in het wereldwijde werk van
zijn broers handelde.
Hij kwam terug uit India en besloot om verder te gaan in
het pastoraat in Nederland.
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Op 1 september 1969 werd hij kapelaan in de H.
Hartparochie te Utrecht en was hij pastoor in Cabauw
tot 22 oktober 1975.
Toen kwam er een definitieve ommekeer in zijn leven.
Hij vond wat hij gezocht had al deze jaren.
Na dispensatie van het priesterschap verkregen te
hebben op 23 januari 1976 huwde hij met een weduwe
in Ierland en zorgde voor haar twee kinderen.
Met de Congregatie bleef hij een goed contact
onderhouden, ook weer voornamelijk door zijn broers,
maar ook met de regionale oversten in Roosendaal.
Hij stierf in het Sligo hospital te Bally Weelin,
Rossespoint, tevreden over de belangrijke beslissingen
in zijn leven.

HENK HEERINK, fr.
22-07-1915 Oldenzaal
120

14-07-1940 Hoorn, Oeganda, Tororo, Kidetok, Herne
(Dl), St. Jozefhuis.
07-10-1990 te Oosterbeek, Vrijland.
In zijn jonge jaren stond Hendrik bekend als ‘het klein
van Heerink’. Hij begon zijn studies in Neerritter (L),
gevolgd door Tilburg, Roosendaal en Mill Hill, maar
vanwege de oorlog werd hij tot priester gewijd in
Roosendaal, namelijk bij de zusters van Mariadal en
werd hij meteen benoemd voor Hoorn (De Raamen) om
daar les te geven. Hij kon zich goed aanpassen aan de
tijdelijke en eenvoudige bewoningen van Mill Hill in
Neerritter en De Raamen.
Van het lesgeven herinnerde hij zich niet veel, maar wel
bleef hij goede herinneringen houden aan het vele
pastorale werk in Wester Blokker. Hij was dan ook altijd
op pad, op bezoek bij de vele mensen, die hij leerde
kennen in zijn omgeving. Het was een karakteristieke
trek van hem: open staan voor de mensen om hem
heen.
Na de oorlog, in 1945, vertrok hij naar Oeganda en
werkte in het bisdom Tororo, vooral in Kidetok, waar hij
veel scholen en kerkjes heeft gebouwd, ook een
kostschool voor meisjes, een technische school en een
school voor catechisten. Hij werkte aan de opbouw van
de kerk, vooral ook om deze kerk zelfstandig te maken.
De mens moest ontwikkeld worden door goed
onderwijs, ook voor de vrouwen.
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Overal wist hij een goede geest te bewerkstelligen in de
teams, zowel van de collega’s als ook van de lokale
bevolking.
In Nederland stond hij toen al bekend om zijn ‘Brieven
van Heerneef Hendrik Antoon’, gefingeerde brieven aan
zijn tante. Het waren verhalen over het dagelijkse leven
van een missionaris en over zijn omgang met een
vreemde cultuur. Met grote regelmaat verschenen deze
brieven in de Annalen en werden graag gelezen door
iedereen. Hij had een eigen stijl van schrijven, zinnen
aaneengeregen in grote humor, dikwijls typische
Twentse humor.
De meeste missionarissen hadden te maken met grote
veranderingen en dus ook met grote beslissingen in hun
leven. Het was een tijd van verandering! Zo ook voor
Henk.
Na Oeganda volgden nog tien jaren als ziekenhuispastor
in Herne, Dl. Hij had niet veel moeite met de Duitse taal
en voelde zich daar beter thuis dan in Nederland, waar
hij in het veranderende pastoraat zich een vreemde
eend in de bijt voelde.
Hij was de goede toegankelijke pastor voor patiënten en
ook voor het personeel, vooral voor de verpleegsters uit
Afrika, die daar hun opleiding volgden, want hij begreep
hen.
In 1980 ging hij met emeritaat in het Jozefhuis,
Oosterbeek, genoot van zijn sigaret en borreltje, bleef
bezig met zijn postzegels en vertelde zijn verhalen tot hij
zwak en ziek in 1989 naar Vrijland moest verhuizen,
waar hij een jaar later stierf.
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INTERMEZZO 2.

EEN DORP IN ZUID SOEDAN, 21STE EEUW.

Het is nogal interessant om de foto’s van de eerste
missionarissen te vergelijken met die op het eind van dit
boek. De baardige mannen hebben plaats gemaakt voor
de jongeren met gladgeschoren gezichten of met
luchtige kleding, aangepast aan de tropen. Veel is
veranderd in de loop der jaren, zoals zojuist werd
gezegd: “Het was een tijd van verandering”.
Op eerste gezicht zouden we denken dat de
bovenstaande foto van een dorp in Zuid Soedan er een is
die gemaakt is door die eerste missionarissen. Niets is
minder waar!
Het is een tamelijk recente foto! Het lijkt alsof er niets is
veranderd in dit dorp, dat het altijd zo bestaan heeft,
honderden jaren, behalve dan dat er kleren te drogen
hangen.
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De jonge Mill Hill Missionarissen van deze tijd, 2015,
gaan nog steeds uit naar dit soort situaties. Kwamen
vroeger de missionarissen uit Europa, nu komen ze uit
Azië, Afrika en Latijns Amerika.
Er is een groot verschil met vroeger, toen alles vanuit
Europa werd geïmporteerd, niet alleen allerlei materiële
voorzieningen, maar ook het gedachtegoed, namelijk dat
alles in Europa beter was. Ondanks alle pogingen om
dergelijke situaties te verbeteren, ondanks alle
ontwikkelingsprojecten, ondanks alle pogingen om
mensen in alle vrijheid hun eigen beslissingen te laten
nemen, ondanks alle uitingen van solidariteit, is er toch
nog op veel plaatsen grote armoede. De hegemonie van
de rijke over de arme is nog steeds niet doorbroken.
Veel mensen vluchten dan ook weg uit dit soort situaties
en vinden hun weg, kost wat kost, naar Europa “want
daar is alles te krijgen”, een geldboompje. Het is een
beeldvorming die gevormd is door de Europeanen zelf in
veel situaties, gewild of ongewild.
Met zijn allen zouden we toch nog eens, misschien
telkens opnieuw, rond de tafel moeten gaan zitten om
samen te kijken naar een toekomst, die betere kansen
biedt aan dat jochie voorop de foto.
Veel missionaire projecten in Twente zijn dan ook nog
steeds gericht op dit soort situaties, zoals u kunt lezen in
hoofdstuk vijf, gelukkig maar!
Van de andere kant, de vrede is nog ver te zoeken. Altijd
maar weer worden land en mineralen begeerd om
zichzelf te verrijken. Begeerte is dan ook de duivel, het
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kwaad, in de mens. De missionaris moet daar over
blijven spreken, het kwaad aanhangig maken.

BERTUS BRUGGEMAN, Br. Philip, Fr.
28-03-1919 Oldenzaal
14-02-1943 Vrijland, Tilburg, Congo Baringa, Yamboyo,
Hoorn, Mill Hill, Falkland Eilanden, St.
Helena, Duiven.
02-01-2008 te Vrijland.
Lambertus, Joseph, Joannes wilde missionaris worden en
volgde zijn jongere broers Gerard en Bernard naar Mill
Hill. Hij ging in 1935 naar Oud Vrijland, Schaarsbergen
om broeder te worden. Daar kreeg hij een opleiding als
timmerman en metselaar ofschoon hij elektricien en
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mecanicien was. Dat kon allemaal in die tijd. Na enige
tijd in Tilburg, De Rooie Pannen, gewerkt te hebben,
werd hij benoemd voor de Congo en werkte in Yamboyo
en Baringa, maar kwam in 1954 ziek en overspannen
terug.
Van 1954 tot 1958 werkte hij in Oosterbeek, daarna in
Haelen, Hoorn en Mill Hill, als het ware een manusje van
alles, maar een goed lid van de gemeenschappen waar
hij woonde. “Het doet er niet toe wie het werk doet, als
het maar gedaan wordt” stond geschreven op de muur
in Mill Hill. Het was een devies dat door Bertus serieus
werd genomen.
Hij besloot een wending te geven aan zijn leven. In 1968
begon hij aan de twee jaar filosofie in Roosendaal en
daarna twee jaar theologie in Mill Hill, een zware taak te
midden van de veel jongere studenten.
Hij werd tot priester gewijd in Amersfoort op 17 juli
1972, waar zijn broer pastoor was. Hij wilde broer en
broeder blijven voor iedereen en bleef zichzelf daarom
dan ook Philip noemen, zijn broedernaam.
Na een half jaar in New York, ging hij verder naar
Montivideo, Buenos Aires en arriveerde in april 1973 op
de Falkland Eilanden, een Missie van Mill Hill. Hij
verbleef als pastor en geschiedschrijver in de parochie
van St. Helena en Ascension Eiland, behorend bij een
bisdom van Zuid Afrika, maar hij werd teruggeroepen
naar de Falkland Eilanden om aalmoezenier te zijn van
de British Royal Airforce.
In 1977 werd hij benoemd voor Noord Amerika en in
1981 ging hij weer naar de Falkland Eilanden tot 1985,
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toen hij pastor werd in Duiven, in het verzorgingshuis
Thuvine.
Daar heeft hij een langere tijd doorgebracht, namelijk 13
jaar, tot hij in 1998 naar Vrijland ging. Hij nam er toen de
tijd voor om zijn dialoog met God op te schrijven, een
boekje vol zelfreflectie. Hij wandelde en praatte met
God en de mensen: zelf was hij een bijzondere mens,
waar je van kon houden en bij wie mensen ook hun
verhaal kwijt konden. Philip bleef zijn zoektocht delen
met mensen, met zijn broeders en zusters.

GERARD REUVER, Br. Vitus
21-03-1922 Enschede
15-08-1946 Tilburg, Haelen, Congo, Haelen, Albany,
Stoutenburg.
06-02-1987 te Oosterbeek.
In Oud Vrijland begon op 17 oktober 1938 Gerard
(Gerardus, Antonius Josephus) zijn opleiding als bakker
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en kok. Hij vond daar genoegen in ofschoon het ook een
traditionele opleiding was, gericht op de noden die er
waren in de Congregatie, vooral in de opleidingshuizen.
Hij was er ook goed in.
Na zijn eeuwige eed werd hij dan ook benoemd naar de
gemeenschappen van Tilburg en later naar Haelen, waar
hij bleef tot zijn Missiebenoeming.
Van 1955 tot 1964 werkte hij in de Congo en werd
daarna weer benoemd voor Haelen.
Zijn volgende benoeming was Albany, in de USA, waar
Mill Hill een vestiging had en waar ook gekookt moest
worden voor de kleine gemeenschap aldaar, maar hij
begon daar het zicht op de wijde wereld te verliezen en
geraakte met zichzelf in de knoop. De gemeenschap was
vreemd voor hem en eveneens de omgeving, terwijl hij
toen meer wilde dan koken alleen.
Hij is nog even in de Mill Hill procuur te Rome geweest,
en kwam toen overspannen terug in Nederland. Het was
een verkeerde benoeming, uitstel van herstel.
Hij kon zijn intrek nemen in huize Elzendael, Boxmeer,
waar religieuzen tot rust konden komen onder
deskundige begeleiding. Het was een oud klooster,
aangekocht door het Centraal Missie Commissariaat
(CMC), omdat in deze tijd een groter aantal
missionarissen deskundige hulp nodig had bij het vinden
van de nieuwe wegen in de wereld en in hun eigen
leven.
In Stoutenburg, in een Franciscaans milieuproject, kon
hij daarna zonder spanning wonen en kon hij werken in
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de keuken en genieten van het leven, waar hij zo lang
naar had uitgekeken.
Hij mocht niet lang van zijn rust genieten, want hij werd
al gauw ongeneeslijk ziek en stierf in Oosterbeek.

WILLEM ROETENBERG, fr.
07-07-1921 Lonneker
14-07-1946 Maleisië-Sabah, Singapore, Filippijnen, Den
Haag, Bergen op Zoom, Maasdijk.
19-09-2014 te Oosterbeek, Vrijland.
Willem werd na zijn priesterwijding benoemd voor de
Mill Hill Missie in Sabah, Maleisië. Na een korte
inlooptijd voor de studie van taal en cultuur begon het
missionaire werk van Willem grote vormen aan te
nemen in het tuinbouwproject van Bundu Tuhan in de
bergstreek van Sabah, feitelijk een ontwikkelingsproject
voor de gehele streek. Dit ontwikkelingsproject is erg
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goed geslaagd. Volgens een evaluatietheorie, gebaseerd
op Niehoff-Anderson, is de doelstelling van een project
bereikt, zodra het geïntegreerd is in de lokale situatie.
Ondanks alle ups-and-downs bleef het project bestaan
en is ook nu nog een bron van levensgeluk en inkomsten
voor de lokale bevolking. Een broeder van Mill Hill bleef
het project begeleiden tot ook hij wegens ouderdom
node terug moest gaan naar Nederland in 2014.
Ook was Willem lid van het anti-tuberculose comité
(NOBATA) van het tuberculoseziekenhuis in Jesselton, nu
Kota Kinabalu geheten, de hoofdstad van Sabah. Het
project heeft daar de strijd tegen TBC gewonnen.
In 1964 ging hij voor verdere studie naar Washington en
verkreeg daar zijn Masters in Sociology.
Hierna volgde een benoeming om te werken voor
Catholic Relief Services for the Far East in Singapore.
In 1971 werd hij secretaris bij de organisatie Menselijke
Ontwikkeling van de Federatie van Aziatische
Bisschoppen Conferenties.
Na enkele jaren kwam hij terug in Nederland en werkte
als secretaris van het CMBR, het Centraal Missionair
Beraad van de Religieuzen, in Nederland.
Het was een tijd van grote veranderingen in het
missionair denken. Deze veranderingen kwamen in
Nederland heel snel op gang. In het Zuiden echter keek
men met zeer kritische ogen naar wat er hier gaande
was, het einde van Het Grote Missie Uur. Er kwamen
missionaire plaatsen, Missie plekken, hier in Nederland.
Willem behoorde bij diegenen die de nieuwe koers
uitzetten door middel van vele conferenties met de
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religieuzen van Nederland, vooral met de zeven
missionaire congregaties.
Daarna volgde zijn pastorale periode, allereerst in
Bergen op Zoom, waar hij tevens parttime
missiesecretaris van het bisdom Rotterdam was en vanaf
1983 in Maasdijk, waar hij 14 jaar de rustige pastor was,
die de parochianen alle ruimte gaf voor zelfontwikkeling.
In 1997 ging hij met emeritaat naar Vrijland en bleef alle
missionaire en kerkelijke ontwikkelingen bijhouden door
veel te lezen en te discussiëren, dikwijls ook met een
vaste eigen opinie.
Eindelijk had hij de rust gevonden waar hij zo lang naar
op zoek was geweest. Zijn batikshirts uit Azië bleef hij
dragen. Zijn begrafenis was een grote reünie van
missionaire en pastorale bewegingen samen met zijn
oud-parochianen uit Maasdijk.

HERMAN HӦFTE, fr.
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11-05-1921 Borne
06-07-1947 Oeganda Tororo, Mbale, Enschede,
Roosendaal, Tubbergen, Oldenzaal.
02-03-2002 te Oosterbeek, Vrijland.
Na het klein seminarie in Apeldoorn besloot Herman zijn
studie te vervolgen bij Mill Hill. De filosofie deed hij
tijdens de oorlog in Haelen van 1941 tot 1943, theologie
in Roosendaal van 1943 tot 1946 en het laatste jaar in
Mill Hill van 1946 tot 1947.
Hij werd missionaris in Oeganda en werkte daar in de
parochiepastoraat tot eind 1972, toen hij samen met
vele andere missionarissen werd uitgewezen door Idi
Amin. Voor velen is het een traumatisch gebeuren
geworden, maar niet voor Herman, die altijd de
toekomst met goede moed en hoop bleef zien en het
goddelijke probeerde te ontdekken in elke
levenssituatie, zelfs in zijn uitzetting door Amin.
Na een jaar pastoraat in Enschede werd hij door de
regionaal gevraagd om de pastoorsbenoeming voor de
Moeder Gods parochie in Roosendaal op zich te nemen.
Van 1974 tot 1981 deed hij dat met liefde en plezier en
hij was dan ook de geliefde en nabije pastor, die ook een
goede band met het nabije Missiehuis onderhield.
In 1981 ging hij weer terug naar Twenteland en werd
pastoor in Tubbergen voor een periode van vijf jaar.
Vervolgens werd hij inwonend pastor voor de bejaarden
in de Mariahof te Oldenzaal, namelijk van 1986 tot 1997,
waar hij zeer gewaardeerd werd, niet alleen bij de
bejaarden, maar ook bij de Oldenzaalse collega’s
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vanwege zijn relativeringsvermogen. Op de fiets kwam
hij bij veel mensen even aan voor een praatje, voor een
bemoediging.
Een gezegde dat dikwijls over zijn lippen kwam was:
“Het komt wel goed”. Hij was altijd voorzichtig zoekend
naar het goede, ook naar de goede invulling van de
missionaire weg voor hemzelf en wist hierdoor de mens
centraal te stellen in al zijn doen en laten.
Zijn pastoraat wordt dan ook gekenmerkt door een
grote waardering van iedereen in grote mildheid en
vriendelijkheid en niet te vergeten met grote humor,
dikwijls Twentse humor, soms moeilijk te begrijpen voor
een ‘buitenstaander’ maar met een lach op zijn gezicht,
ontwapenend en begrijpelijk makend.

BERNARD STOPEL, fr.
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18-09-21 Tubbergen
11-07-1948 Kameroen, Buea.
30-09-2003 te Oosterbeek, Vrijland.
Op jonge leeftijd moest Ben zijn vader al missen. Hij las
veel in missieboekjes en kwam via father Hein Hemmer
bij Mill Hill terecht, samen met zijn tweelingbroer Frans.
Frans vertrok uit Mill Hill en ging verder als
lekenmissionaris in Irian Jaya. Frans is overleden in
Tubbergen op 4 jan. 2012.
Ben was inmiddels missionaris geworden in Kameroen
en werkte voornamelijk in bisdom Kumbo, behorend bij
het Engelssprekend gedeelte van Kameroen.
In Shisong heeft hij een ziekenhuis gebouwd met een
opleiding voor verpleegsters. Ook kwam er een klooster
voor de zusters Franciscanessen. Natuurlijk was er goede
steun voor zijn werk vanuit Tubbergen en ook vanuit
organisaties voor ontwikkelingswerk. Het werk dat hij
deed was goed doordacht en degelijk van kwaliteit,
terwijl hij tijd bleef hebben voor iedereen in zijn
omgeving.
Hij had daarom ook het vertrouwen van zijn collega’s
gekregen en werd daar congregatie-overste en was twee
jaar vicaris generaal van het bisdom.
Ben was zorgzaam en belangstellend en had altijd een
goed humeur. Ook hij was een typische Twentse
missionaris, rustig en bescheiden, maar ook vol van
idealisme en werklust.
Hij kon de Kameroenese bisschop gewoon bisschop
laten zijn zonder hem als Europeaan in de weg te lopen,
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iets waar niet velen in slaagden, want voor velen bleef
de afstand Europa – Afrika niet alleen fysiek heel groot,
maar ook ideologisch.
De verhalen over zijn werk waren aanstekelijk voor de
mensen in Tubbergen, vooral voor vele jongeren, zoals
ook voor zijn neefje Ben jr. Zijn gesprekken gingen dan
ook over het goede in de mens en het goede in de
vreemde culturen, waar wij ook veel van konden leren,
als we onze oren maar openen voor dat nieuwe geluid.
In 1997 kwam hij terug naar Nederland vanwege de
ziekte van Parkinson; het was een grote tegenslag waar
hij niet veel over sprak. Gelukkig was hij met de
verzorging in Missiehuis Vrijland.
Zes zware jaren volgden, die hij met geduld verdroeg tot
zijn dood in het najaar van 2003.

HENK AVESKAMP, fr.
06-04-1918 Overdinkel
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10-07-1949 Kameroen, Spijk.
13-07-2006 te Oosterbeek, Vrijland.
In eerste instantie wilde Henk Karmeliet worden, want
het religieuze leven trok hem aan. Hij had een roeping
om priester te worden. Hij volgde daarom de seminarieopleiding van de Karmelieten in Zenderen (1933-1936),
in Megen (1936-1937) en in Gemert (1938-1943).
Daarna, na enige reflectie op zijn leven en zijn roeping,
besloot hij om naar Haelen te gaan om Mill Hill
Missionaris te worden. Daarom ging hij naar Roosendaal.
Hij werd gewijd in Mill Hill en benoemd voor de
Kameroen Missie. Wereldheer in de Missie was iets
anders dan Karmeliet in een klooster.
Henk bevestigde ook dat een aantal Twentse Mill Hillers
allereerst begonnen is met een priesteropleiding bij de
Karmelieten in Zenderen of in het bisdommelijk
seminarie in Apeldoorn.
Dit geldt natuurlijk ook voor degenen die een andere
congregatie kozen of een orde, zoals de orde van de
Redemptoristen, die een Missie in Suriname hadden.
De wetenschap dat je bij Mill Hill zo goed als zeker een
Missiebenoeming zou krijgen kreeg dikwijls de overhand
in zo’n besluit.
Het was aantrekkelijk, ook avontuurlijk, maar bovenal
een uitdaging om het Woord te verkondigen aan
mensen die gevangen zaten in leed, onderontwikkeling
en die leefden met grote angsten voor kwade geesten.
Het evangelie moest verkondigd worden tot aan de
uiteinden der aarde. Het was een opdracht en uitdaging.
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Die uiteinden der aarde kreeg hij te zien. Baseng was
een van zijn eerste standplaatsen in Kameroen. Ook
Mbone genoot van zijn harde arbeid. Zijn kok Blasius
ging overal met hem mee, tot in de uithoeken van
Kameroen.
Hij was ook een tijd samen met de jongere Twentenaar
father Jan Brummelhuis uit Haaksbergen. Ze werden een
gelukkig en hardwerkend duo.
Henk heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de
plaatselijke kerken, vooral met een grote openheid naar
de jonge priesters van het bisdom.
Kameroen stond al vroeg bekend om het grote aantal
roepingen tot het priesterschap en het religieuze leven,
maar wel in een tamelijk traditionele setting.
Van meet af aan werd grote aandacht besteed aan
educatieve instituten.
Het vertrek uit Kameroen na 42 jaar noeste arbeid was
moeilijk. Nederland was niet het kerkelijk rustige
Kameroen.
Vier jaar heeft hij nog als pastor gewerkt in Nederland,
namelijk in de kleine traditionele parochiegemeenschap
van Spijk van 1993 tot 1997. Hij was bijna tachtig jaar
toen hij zijn intrek nam in Vrijland, ook weer
noodgedwongen, want graag had hij nog verder willen
werken.
Zijn devotie tot Gerardus Majella, waarmee hij in
Overdinkel was grootgebracht, bleef groot.
Hij was een dankbaar en gezellig mens. Ook zijn tijd in
Vrijland werd een periode van zeven goede jaren.
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JAN NIJHUIS, fr.
17-02-1923 De Lutte, gemeente Losser
10-07-1949 Kenia, Kisumu, Vrijland.
03-09-2010 te Vrijland.
Jan kreeg van zijn ouders Gerard Nijhuis en Johanna
Volker bij zijn doop in de parochiekerk van De Lutte de
namen Joannes Hermanes Joseph.
Op zesjarige leeftijd zag hij al een missiefilm, die als een
inspiratie voor zijn leven hem bij is gebleven. Deze film
samen met de vele verhalen over de Missie was de basis
van zijn roeping tot het missionaire priesterschap, zodat
het helemaal niet moeilijk was om op het eind van de
lagere school te zeggen wat hij wilde worden.
Hij volgde de gewone seminarieopleidingen van Mill Hill
in Tilburg en Roosendaal en werd tot priester138

missionaris gewijd in Mill Hill, Engeland, en kreeg
meteen zijn benoeming voor Kenia.
Groot was zijn onthaal in De Lutte, waar het hele dorp
meevierde, toen hij daar zijn eerste H. Mis vierde. Met
veel giften en gaven werd Jan door de hele
gemeenschap op het missionaire pad gestuurd. Hij bleef
goed contact houden met zijn familie, de noabers en de
vele vrienden en kennissen.
In Kenia heeft hij zeventien kerken gebouwd. Alle
missieposten werden groter, omdat er een zeer snelle
aanwas van de katholieke bevolking was.
Hij stond bekend om zijn trouw aan iedereen, zijn harde
werken en zijn plichtsbesef en kon altijd terugvallen op
zijn grote achterban in De Lutte.
Fysiek ging hij er op achteruit; hij werd blind in een oog
en was behoorlijk doof.
Jan was de gemakkelijke missionaris, kon met iedereen
omgaan, was bekend om zijn gastvrijheid en schuwde
het werk niet. Gewoon doen wat gedaan moest worden
en nog een beetje meer.
Zo was hij de plezierige collega in Kenia voor vele jaren.
In 1995, op 72-jarige leeftijd, besloot hij zijn geliefde
land vaarwel te zeggen en terug te gaan naar zijn
geboorteland.
Natuurlijk ging hij naar zijn collega’s en vrienden in
Vrijland en kon ondanks zijn gebreken nog vijftien jaar
genieten van zijn oude dag.
Hij stierf in 2010, na een mooi en vol missionair leven,
trots op Mill Hill, Kisumu en De Lutte.
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JAN SCHRADER, fr.
25-09-1926 De Lutte
13-07-1952 Pakistan, Rawalpindi.
22-08-2004 te Oosterbeek, Vrijland.
Ook uit De Lutte kwam Johannes Gerardus Antonius
Schrader. Weer kwam het hele dorp bijeen om met hem
zijn priesterwijding te vieren.
Hij volgde in de sporen van Jan Nijhuis en ging ook naar
de seminaries van Mill Hill zonder om te kijken naar
andere ordes of congregaties.
Hij werd benoemd naar Pakistan, het bisdom
Rawalpindi, waar hij veel werk heeft gedaan als
econoom van de grote Burn Hall school, die de naam
droeg van een Mill Hill seminarie in Engeland.
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Het werk van de missionarissen in Pakistan kan niet
vergeleken worden met dat van Borneo of Afrika.
Pakistan is een Moslimland, waar Christenen slechts
gedoogd worden.
Jan werkte dan ook met kleine groepjes Christenen her
en der in dorpen op het platteland en in de scholen in de
stad, die ook een bijzondere bijdrage gaven aan de
ontwikkeling van de arme mensen. Later werd hij
pastoor in Nowshera.
Vanwege een hersenbloeding moest hij enige tijd in
Nederland doorbrengen, waarna hij ondanks zijn
handicap terug naar Abbottabad ging als pastoor voor
een kleine gemeenschap, tot hij echt niet meer kon
werken vanwege zijn slechte lichamelijke conditie.
47 Jaar is hij missionaris geweest in Pakistan. Geen
behoefte aan overdaad, eenvoudig omgaan met de
mensen en je kon op hem rekenen: dat was Jan.
Hij heeft een grote bijdrage geleverd aan het missiewerk
in Pakistan.
De liefde voor Pakistan heeft hij overgedragen aan zijn
neef Huub Schrader, die een grote bijdrage kon leveren
aan de financiële begeleiding van enkele projecten in het
bisdom en van het bisdom zelf.
In een mooi fotoboek heeft Jan een goed inzicht
gegeven in het missionaire werk in moeilijke
omstandigheden. Hij kreeg dan ook de onderscheiding,
Ridder in de Orde van Oranje Nassau.
In 1999 kwam hij voorgoed terug naar Nederland en
ging wonen in het verzorgingshuis Vrijland. Zijn
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zelfstandigheid moest hij opgeven; het was niet
gemakkelijk voor hem om te genieten van de verzorging.

HANS BURGMAN, fr.
16-12-1928 Hengelo
12-07-1953 Rome, Oeganda-Kampala, Roosendaal, Mill
Hill, Kenia-Kisumu.
Hans had een oom in Delft die zich had aangesloten bij
Mill Hill en er voor zorgde dat familie Burgman in
Hengelo de Annalen van Mill Hill ontving. Hans vond
hierdoor zijn weg naar Mill Hill. Na zijn wijding werd hij
naar Rome gezonden om filosofie te studeren. Daarna
ging hij naar Oeganda en begon zijn missionair werk in
Kampala. Uiteraard, vanwege zijn graad in filosofie, werd
hij al gauw teruggeroepen om in het missionair college
te Roosendaal filosofie te doceren. In het congregatie
kapittel van 1970 werd het op zijn initiatief mogelijk dat
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leken, mannen, vrouwen, gehuwden, zich konden
aansluiten bij Mill Hill als geassocieerde leden,
associates. Het betekende een zeer grote verandering,
niet alleen in de samenstelling van de leden van Mill Hill,
maar ook en vooral in de denkwijze over de
verantwoordelijkheden en verhoudingen binnen de
geloofsgemeenschappen.
Ook werd hierdoor benadrukt dat de kerk een lekenkerk
is en niet een priesterkerk. Het hoeft weinig betoog om
te zeggen dat de zogenaamde priesterkerk weer alle
macht naar zich toetrekt in deze tijd.
Terug in Kenia begon hij in 1977 een groot project in de
sloppenwijken van Kisumu, met name van Pandipieri,
uitgaande van een nieuwe ontwikkelingsfilosofie. Deze
kon samengevat worden in vier punten.
1: Wanneer een gemeenschap een probleem heeft moet
de oplossing uit de gemeenschap komen en niet van
buitenaf.
2: Wanneer een buitenstaander bij wil dragen aan de
oplossing moet hij eerst deel van de gemeenschap
worden.
3: Men moet op de eerste plaats gebruik maken van de
‘resources’ van de gemeenschap, vooral van vrijwilligers.
4: Laat de inspiratie uit het simpele ondogmatische
Evangelie komen.
Dit project groeide uit tot een vorm van stadsapostolaat
dat alle aspecten van het leven van de bewoners van de
grote sloppenwijken van Kisumu omvatte. Veel
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associates en vrienden hebben hier een ingrijpende
missie-ervaring opgedaan. Het werk gaat nog steeds
door, onder de naam van KUAP: Kisumu Urban
Apostolate Programmes, waar vele associates en
geïnteresseerden voor korte of langere tijd een missieervaring kunnen opdoen en behulpzaam kunnen zijn in
allerlei kleine projecten in gezondheid en onderwijs en
in de plaatselijke ontwikkeling van de bevolking in het
algemeen. Het was en is inderdaad een nieuwe vorm
van stadspastoraat, een leven te midden van de
mensen.
In de jaren zeventig was Hans een enthousiaste pelgrim
geworden, die met groepen medepelgrims lange
voettochten maakte naar Santiago de Compostella,
Canterbury, Cestochowa, Tarsis, Glastonbury en Den
Briel.
Deze pelgrims vormden de kern van een grote
vriendengroep die hem ging ondersteunen bij zijn
Keniaanse avontuur. Ook daar in Kenia kon hij het
pelgrimeren niet laten en organiseerde hij voor zijn
vrienden gigantische voettochten, zoals van Mombasa
naar Kampala en van Kampala naar Kisumu. Een
pelgrimstocht in de tropen is nog weer iets anders dan
hier in het westen.
Zijn apotheose was een 6000 kilometer lange voettocht
naar Santiago de Compostella heen en terug in 1996,
een hele prestatie omdat hij intussen een heupprothese
had gekregen.
Hans heeft meerdere boeken geschreven: een over de
geschiedenis van de kerk in Kenia (The Way the Catholic
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Church Started in Western Kenya), een over zijn laatste
grote pelgrimstocht (Losgelopen Woorden) en een boek
over rituelen.
Ook heeft hij diverse artikelen geschreven over de
moderne geloofsbeleving.
Zijn missionaire uitstraling beperkt zich niet tot Kenia;
ook in Nederland en Duitsland laten grote groepen
mensen zich door hem inspireren op jaarlijkse
bijeenkomsten.
Een nichtje van Hans, Jacinta van Luijk is sinds vele jaren
geassocieerd lid van Mill Hill. Ze leidt al geruime tijd een
grootscheeps project van Aids-bestrijding, geïnspireerd
op de filosofie van Pandipieri, waar zij veel jaren gewerkt
heeft.
Een buurjongen, Frank, werd eveneens associate en
heeft samen met zijn vrouw Anne gewerkt in Pandipieri
en Soedan.
Hans is nog steeds werkzaam in Kisumu, zij het in een
rustiger tempo. Hij is de laatste Tukker in een Mill Hill
Missie in het buitenland. Tegenwoordig komt hij
regelmatig naar Nederland en verblijft dan in St.
Jozefhuis.
Hij schrijft nog steeds artikelen en vriendenbrieven,
geeft lezingen en geeft wekelijks les in modeltekenen
aan de kunstschool in Pandipieri.
Natuurlijk is hij bezorgd over enkele ontwikkelingen in
kerk en congregatie, maar geeft dan ook zijn eigen
inspirerende mening over het kapittel van Mill Hill, dat in
juni 2015 zal worden gehouden.
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JAN BRUMMELHUIS, fr.
11-11-1921 Haaksbergen
10-07-1955 Kameroen.
28-01-2005 te Kameroen, Buea.
Jan (Johannes Willibrordus) werd in Kameroen al gauw
‘de bulldozer’ genoemd vanwege zijn geweldige
werklust.
Hij voelde zich geroepen om te zorgen dat er een
integrale ontwikkeling op gang gebracht zou worden van
de hele streek waar hij woonde. Het land moest dus ook
ontwikkeld worden met een goede infrastructuur. Het
ging niet alleen om de geest op religieus gebied. Hij was
geroepen om samen te werken met de mensen van die
streek.
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Met behulp van het Franse en Kameroense leger legde
hij een verharde weg aan in Dschang, in Oost Kameroen,
een geweldig werk in een tropische situatie van
moessonregens en grote hitte.
Ook werkte hij vijf jaar in Mbetta, namelijk van 19601965 en in Nguti, missieposten van de Mill Hillers.
Hij liet zichzelf inspireren door het lijden van Christus op
het kruis, waardoor hij alles kon ondernemen zonder
verdere vragen te stellen. Ora et Labora62 was zijn
devies, zoals het ook geschreven stond op de muren van
St. Joseph College, Mill Hill.
Een grote wens van hem kwam in vervulling op latere
leeftijd.
Toen hij 74 werd ging hij niet met emeritaat naar
Vrijland of St. Josefhuis, maar besloot hij de overstap te
maken naar het contemplatieve leven en trad in bij de
Trappisten van de abdij Mbengwi te Bamenda. Het was
inderdaad een enorm verschil: van bulldozer naar
monnik (ofschoon in de oude tijd ook veel monniken
bulldozers waren).
Hij is gestorven in het klooster, waar hij tien jaar lang
zijn rustige dagen heeft genoten in contemplatie.
Een kapelaan in Haaksbergen, waarschijnlijk oud-India
missionaris Fr. Jan Lodensteijn mhm, zorgde er later
voor dat jongeren daar de weg naar Mill Hill vonden. Een
van hen, Harrie Meijerink, besloot in zijn laatste jaar als
student in Mill Hill een andere weg te gaan en ging naar
Brazilië. Van daar uit bleef hij sterk verbonden met zijn
62

Bid en werk
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vroegere klasgenoten. Ook Gerard te Lintelo uit
Haaksbergen nam deel aan een reünie.

ANTON STEFFENS, br. Herman
01-08-1927 Tubbergen
15-08-1955 Haelen, Congo, Mill Hill, Tubbergen.
17-03-2012 te Tubbergen (Almelo).
Herman van’t Kaptoal63 verliet de boerderij om iets
anders te gaan doen in deze wereld. Hij werd broeder bij
Mill Hill.
Na zijn eerste benoeming voor Haelen vertrok Herman
naar de Congo, maar was daar geen lange tijd beschoren
in het vissersdorpje Boyenge. Hij moest daar een
boerderij opzetten ter ondersteuning van de
63

Van het Kapitaal, bijnaam van Steffens.
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missieposten, maar na slechts vier jaar moest hij hals
over kop vluchten tijdens de onlusten daar en kwam
berooid aan in Tubbergen met niet meer dan de kleren
aan zijn lijf.
Hij ging naar Mill Hill om daar op de boerderij te werken
en bleef er. Professoren en studenten kwamen en
vertrokken, maar Herman werd daar het boegbeeld van
Mill Hill, net zoals de eerste broeder die in Mill Hill
woonde, broeder Meyer uit Ootmarsum64.
Hij kende de studenten en iedereen kende hem, ook de
boeren in de omgeving. Hij verdiende prijzen op de
lokale markten voor zijn vee.
Herman was een boer die zijn werk verstond en kende
en hij was ook de mensenkenner, die met iedereen kon
praten en in wie iedereen zijn vertrouwen stelde. Lijden
is hem niet bespaard gebleven. Hij kreeg suikerziekte en
kreeg te maken met lichamelijke beperkingen.
De teruggang van het aantal studenten zag hij niet met
lede ogen aan, maar ging er zeer realistisch mee om.
Herman was een zegen voor het Mill Hill College, een
zegen voor generaties studenten.
Op zijn oude dag ging hij terug naar Tubbergen en kreeg
onderdak in het verzorgingshuis de Eeshof.
Zijn suikerziekte speelde hem parten, maar Herman
bleef Herman, met een brede grijns op zijn gezicht,
iedereen aansprekend, waar zijn scootmobiel hem ook
64

Er was nog een derde broeder die eveneens vele jaren in Mill Hill
heeft gewerkt en daar bijna 100 jaar geworden is, broeder Bernard
van Berkel uit Tilburg.
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maar naar toebracht. Hij was klaar om te vertrekken, 85
jaar oud. Hij heeft zijn leven geleefd zoals het moest.

ALBERT ROETENBERG, fr.
24-10-1931 Lonneker
13-07-1958 Kenya (Kisumu), Albany, Chili.
12-08-2009 te Enschede.
Albert volgde zijn broer Willem en ging ook naar de
seminaries van Mill Hill.
Na zijn gewone missionaire werk in Kenya en na enige
tijd in Albany VS te zijn geweest, besloot hij om zich
dienstbaar te maken in het nieuwe Missiegebied van
Mill Hill in Santiago, Chili. Het was een nieuwe
missionaire uitdaging, iets waarnaar hij op zoek was.
Na de uitwijzing van missionarissen in Oeganda door Idi
Amin en in Sabah door de Maleisische regering en ook
om enkele jongere Mill Hillers een nieuwe uitdaging te
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geven, had Mill Hill besloten om nieuw missionair werk
te ondernemen, zoals het werk in de poblaciones, de
wijken van de grote steden. Het was iets voor de
zoekende Albert.
Santiago de Chili was een van die steden, waar Mill Hill
een contract met de lokale bisschop had gesloten. Er
waren namelijk nauwelijks pastores van eigen bisdom
die pastoraal werk wilden verrichten in die situaties van
armoede en werkeloosheid. De Mill Hill missionarissen
gingen zich daar samen met vele andere religieuzen
inzetten in de volkswijken. Het werk was op een heel
andere leest geschoeid dan in Afrika. Het was de tijd van
de ‘fundamentele optie voor de armen’, een tijd waarin
de mensen weer konden ontdekken dat het Woord aan
hen gegeven was, een Woord waarmee ze vrijheid voor
hun eigen handelen konden ontdekken.
Overal ontstonden de Basic Christian Communities,
kleine groepjes mensen die zich lieten inspireren vanuit
het evangelie om te komen tot een integrale bevrijding.
In de woorden van het evangelie vonden ze gelijkheid
van alle mensen, iets dat haaks stond op het leven van
elke dag, een leven met dictators en legers, een leven
met bisschoppen in grote paleizen. Heftige botsingen
met politieke en religieuze overheid waren niet vreemd.
Deze Missie kon op geen enkele manier vergeleken
worden met andere Missies. Hier werden nieuwe
begrippen ontwikkeld, begrippen die in Europa vreemd
waren, maar wel sympathie vonden. In Nederland werd
dan ook veel support gegeven, vooral door middel van
de actie Solidaridad, solidair met Latijns Amerika, een
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jaarlijkse actie in de Adventstijd van de stichting
Solidaridad,
tot
kort
geleden,
toen
de
Bisschoppenconferentie van Nederland de regie in
eigen handen nam.
Na enige tijd besloot Albert om dispensatie van zijn
priesterschap aan te vragen en de congregatie te
verlaten, namelijk op 13 april 1973.
Hij huwde daarna met Angelica op 17 augustus 1973 in
Santiago, maar keerde korte tijd later met haar terug
naar Nederland, waar hij nog vele jaren een
vooraanstaande catecheet in Oldenzaal is geweest.
Dertien jaar heeft hij nog met zijn gezin kunnen genieten
van zijn pensioen.

GERRIT LANSINK, br. Wilfrid
21-01-1931 Hengelo
19-03-1958 Oosterbeek, Pakistan, Roosendaal, Hengelo.
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De Annalen van Mill Hill wekten bij Gerrit het verlangen
om ook naar de Missie te gaan. De kapelaan van de
parochie zorgde er voor dat hij bezoek kreeg van Fr.
Lefeber. Zijn vader vond dat hij nog wel een paar jaar
kon wachten, zodat besloten werd om eerst praktische
ervaring op te doen bij een elektriciteitsbedrijf in
Hengelo. Hij werd hierdoor een van de eerste broeders
die een beroepsopleiding had gehad voordat hij in
Oosterbeek zijn verdere training ontving door middel
van schriftelijke cursussen en de avondschool in
Arnhem.
Zelf schreef Gerrit hierover: “Father Mous heeft er veel
voor gedaan om de broeders een zo’n best mogelijke
opleiding te geven, in het Broederhuis, op een
Technische school in Huissen of een tuinbouwcursus”.
Na zijn eeuwige eed werd Gerrit benoemd voor de
Missie in Pakistan, bisdom Rawalpindi, waar hij
onderwijs gaf in een grote technische school.
Bij terugkeer naar Nederland heeft hij een korte tijd
gewerkt in het Promotion Team te Roosendaal.
Daarna vertrok hij naar zijn geboortestad Hengelo en
werd een zeer gewaardeerd lid van de Wereldwinkel,
alom bekendstaand gewoon als Gerrit. De
broedernamen waren toen al in het vergetel boek
geraakt.
Bovendien was hij ook enige tijd vrijwilliger als kok in De
Wonne, een Franciscaans huis voor daklozen in
Enschede.
Vanuit Pakistan is hij missionaris geworden in eigen stad
en land, altijd weer zoekend naar de rechtvaardigheid in
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het leven, zoekend ook naar spirituele steunpunten in
zijn leven, zoals bv. de Zwanenhof in Zenderen, waar de
liturgie inspirerend is voor het leven.

NICOLA HAARHUIS, zr.

17-05-1937 Geesteren
31-05-1960 Altrincham, Engeland, Freshfield,
Roosendaal, Nottingham, Vrijland,
Roosendaal, Engeland, Vrijland.
Nicola vond de weg naar de Mill Hill Zusters via een
kapelaan in Geesteren, die erg onder de indruk was van
Antoon Mulder, een broer van de pastoor in Geesteren.
Ook zij dacht dat de Mill Hill Zusters een garantie waren
voor werk in de Derde Wereld, in de Missie.
Na haar professie werkte ze zes jaar in Freshfield en
deed daarna vier jaar missionair werk in Roosendaal.
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Vervolgens werd ze benoemd voor de huishouding van
de bisschop van Nottingham in 1970, waar ze haar
missionair werk verrichtte in het House of Prayer. Al in
die tijd vond zij dat het werk dat ze deed missionair
genoemd kon worden, omdat het een keuze was voor
het eenvoudige.
Van 1976 tot 1978 was ze in Vrijland en volgde de
opleiding voor maatschappelijk werkster. Ze wilde meer
richting geven aan haar werk. Hierdoor kon ze van 1981
tot 1990 werken met kinderen, iets waar ze elke dag van
kon genieten. Het was meer dan een fulltime job.
Het harde werk moest ze echter bekopen met twee jaar
rust in het Moederhuis van de zusters in Engeland, waar
ze ondanks haar eigen zwakke gezondheid ook meehielp
bij
de
verzorging
van
de
bejaarde
en
verzorgingsbehoevende zusters. Nicola is van het
bedrijvige soort!
In 1995 kwam ze terug naar Nederland en werkte in het
college van Roosendaal tot 1998. Niet lang daarna moest
het college gesloten worden.
Twee jaar deed ze daarna vrijwilligerswerk in een
binnenstad in Engeland en kwam in 2010 naar Vrijland
om aanwezig te zijn bij velen.
Ofschoon ze toetrad tot een missionaire congregatie
heeft zij, volgens eigen zeggen, haar missie gevonden in
Engeland en Nederland en heeft het eenvoudige werk
en een eenvoudig leven ervaren als een vrijmaking in
vrijheid en liefde.
In 2015 kreeg ze een lichte tia; ze was een dag in het
ziekenhuis en liep daarna weer vol goede moed door de
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gangen van huize Vrijland, haar handen uitstekend naar
degenen die hulp nodig hadden.

INTERMEZZO 3.

EINDE VAN HET GROTE MISSIEUUR IN ZICHT.
In het begin van de zestiger jaren meldden zich nog vele
jonge mannen aan bij het Missionair College te
Roosendaal. Toch waren er al tekenen van afname.
De klaroenschal van Het Grote Missie Uur had geklonken
en vele missionarissen hadden hun werk gedaan, in zo’n
mate dat bijna overal ter wereld de christelijke
gemeenschappen eigen bisschoppen en priesters
hadden en er bovendien ook een aantal kloosters was
gesticht. Niet dat het missionaire werk nu is beëindigd.
Vele handen zullen moeten worden uitgestoken naar
hen die leven aan de rand van kerk en samenleving.
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Missionarissen horen bij de essentie van het kerk-zijn,
overal, ook hier in Twente.
Na het Vaticaans Concilie hoopten velen op een grotere
eigen vrijheid en ontwikkeling van de eigen
persoonlijkheid, zodat de eenheid van zwarte toog en
witte boord ging verdwijnen. Maar niet alleen de
uiterlijke verschijnselen verdwenen. De grote klassen
van jonge mannen werden al gauw gedecimeerd tot
kleine groepen, die nog deze weg kozen voor hun leven.
De klas van 1961 in Roosendaal werd samen met de
Engelsen, Tirolers, Ieren en een Amerikaan een klas van
42 studenten. Zes jaar later werden twaalf van hen
gewijd, in 1967, het jaar waarin ondanks alles het
nieuwe Missiehuis in Roosendaal nog vol durf en moed
werd ingewijd.
Anno 2015 is er van die twaalf Mill Hillers een gestorven,
een is uitgetreden en het nieuwe missiehuis is weer
afgebroken.
Bij een reűnie een paar jaar geleden bleek dat de
meerderheid van degenen, die andere wegen waren
ingeslagen, een beroep en een manier van leven hadden
gekozen, dat in het verlengde lag van hun
oorspronkelijke roeping. Het betekende dat de meesten
zeer sociaal gericht zijn gebleven, missionair denkend,
missionair in hun overtuigingen in politiek en economie,
in kerk en samenleving.
Het einde van Het Grote Missie Uur is nu een feit. Er kan
echter geen eind zijn aan Missie. We zullen nog een paar
Tukkerse Mill Hillers beschrijven en dan overgaan naar
het missionaire en diaconale leven in Twente vandaag
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de dag, want het gaat hier eigenlijk om de érfenis van
deze 63 missionarissen.

JAN MAATHUIS, Br. Pancras
25-11-1933 Geesteren
15-08-1959 Mill Hill, St. Jozefhuis, Mill Hill, Vrijland.
In de archieven van Oosterbeek staat enkel deze droge
aantekening, dat Jan zijn eeuwige eed aflegde in Mill Hill
en benoemd werd voor St. Jozefhuis in 1995, voor Mill
Hill in 1960 een voor Vrijland in 1961.
In Oosterbeek was hij kleermaker geworden. Hij ging
een cursus volgen in de verpleging, omdat zoiets meer
zou voldoen aan zijn roeping van dienstbaarheid aan de
medemens dan het maken van togen.
Op een oktober 1963 is hij uitgetreden en is er verder
geen officieel contact meer met hem geweest. Wel staat
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hij nog bekend bij zijn tijdgenoten als een plezierig mens
met wie je goed kon omgaan. Hopelijk is het dan ook
goed gegaan met zijn verdere leven.
Heel waarschijnlijk woont hij nu te Almelo, maar een
adres is niet bekend. De Maathuis familie in Geesteren is
zeer groot. Hij is geen directe familie van Zr. Anna, van
wie we nu het doopceel gaan lichten.

ANNA MAATHUIS, zr. Anna
24-09-1935 Geesteren
06-01-1959 Freshfield, Mill Hill, Roosendaal, Ecuador,
Engeland.
In Geesteren werd ook Anna Maathuis, heel
waarschijnlijk dus geen familie van bovengenoemde
broeder Jan Maathuis, geïnspireerd door het
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missieblaadje van de zusters om zich bij hen aan te
sluiten en zuster-missionaris te worden. Bovendien
maakte Antoon Mulder ook grote indruk op haar. Hij
logeerde soms bij zijn broer, die toen pastoor van
Geesteren was. Ze kreeg Engelse les van zuster Marie en
was toen klaar om naar Engeland te vertrekken.
Na haar professie bleef Anna nog tot 1962 in Freshfield.
Daarna werd ze benoemd voor de huishouding van het
bisschopshuis te Salford en werkte tot 1970 in de
Westbankschool, een school voor moeilijk opvoedbare
meisjes.
Na een jaar in Mill Hill werd ze benoemd voor het
college in Roosendaal en werkte daar 11 jaar; ze stond
bekend om haar evenwichtigheid en gemoedelijkheid en
had natuurlijk altij een stralende lach op haar gezicht,
onvermoeibaar.
Na een cursus missiologie van één jaar kon ze dan
eindelijk vertrekken naar de Missie van Ecuador, een
nieuwe Missie van de zusters, waar ze zeven jaar in de
wijken, poblaciones, doorbracht. Het werk stond in het
teken van de fundamentele optie die men kan maken
voor de armen, de bevrijdingstheologie.
Daarna werden haar talenten in verzorging gevraagd
voor het moederhuis van de zusters, Broughton Hall,
Ingham House in Manchester en vanaf 1994 in
Blackburn, waar ongeveer 20 zusters en 5 anderen
verzorging behoeven.
Haar opgewekte persoonlijkheid geeft verlichting aan
velen. Haar bescheidenheid siert haar, zelfs in de
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enigszins wazige foto die er van haar te vinden was in
het archief.

HERMAN PIKKEMAAT, fr.
10-07-1931 Denekamp
10-07-1959 Oeganda-Jinja, Kampala, Nijmegen,
Millingen, Weurt.
31-01-2004 te Nijmegen.
Herman was de oudste zoon van Johannes Pikkemaat en
Aleida Groeneveld.
Hij werd geïnspireerd tot het priesterschap door zijn
ouders en pastoor Leferink en besloot naar het
seminarie te gaan, nadat een parochie-retraite was
gehouden over Onze Lieve Vrouw van Fatima.
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Hij begon zijn studie voor het priesterschap in Apeldoorn
(1945-1950), het kleinseminarie van aartsbisdom
Utrecht.
Tijdens de kleinseminarietraining voelde hij zich
geroepen om missionaris te worden en ging daarom
eerst naar Tilburg en Haelen om daar de kleinseminarietraining te voltooien en daarna naar Roosendaal voor
de filosofie en tenslotte naar Mill Hill voor de vier jaar
theologie.
Als student was hij een harde noeste werker en zeer
betrouwbaar. De seminariestaf had dan ook het
vertrouwen dat hij een goede missionaris zou worden.
Na zijn wijding tot priester-missionaris werd hij
benoemd voor Oeganda en werkte daar 15 jaar. In 1974
kwam hij terug naar Nederland en verrichtte in
verschillende locaties pastoraal werk.
Hij studeerde missiologie in Nijmegen
en was
tegelijkertijd pastoraal dienstbaar bij de zusters van de
Karmel in Berg en Dal.
Hij ondersteunde Susanna Braakman toen zij in een
moeilijke periode van haar leven ondersteuning nodig
had en Herman bleef haar begeleiden, ook toen hij was
afgestudeerd.
Zij op haar beurt hielp hem toen hij veel lijden had te
verduren vanwege een tumor in zijn hoofd.
Ze waren twee mensen die elkaar onderweg gevonden
hadden en samen een nieuw leven opbouwden, zij het
van korte duur.
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Toen hij 65 jaar werd verliet hij het priesterschap (11-111996) en ging verder door het leven samen met Susanna
Braakman in Weurt.
Susanna bleef hem verzorgen tot aan zijn dood.

HENK RIESTHUIS, fr.
03-6-1935 Oldenzaal
12-07-1959 Scotland-Lochwinnoch, Oeganda-Tororo,
Kameroen, Enter, Ierland-Freshfort, USA,
Oosterbeek.
Na zijn priesterwijding werd Henk allereerst benoemd
voor het nieuwe seminarie van Mill Hill in Lochwinnoch,
Schotland om daar les te geven aan de nieuwe
priesterstudenten.
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In deze tijd werd een aantal neomisten benoemd voor
de seminaries, soms zonder eerst een studie voor een of
ander vak gemaakt te hebben.
Zijn missiebenoeming volgde voor het bisdom Tororo in
Oeganda en hij kwam terecht bij plaatsgenoot Henk
Heerink.
De jonge Henk probeerde daarna zijn eigen plaats te
vinden in een nieuwe omgeving en werd benoemd naar
Kameroen, het Engelssprekende gedeelte. Daar kon hij
het grote verschil tussen oost en west Afrika
ondervinden.
Bij zijn terugkeer naar Nederland werd hij voor korte tijd
pastor in Enter; daarna ging hij weer les geven, nu in het
seminarie in Freshfort, Ierland.
Hij kreeg een volgende benoeming voor de Verenigde
Staten, waar hij verschillende functies heeft
uitgeoefend, zowel in het oosten als ook in het westen.
Mill Hill had daar enkele huizen ter ondersteuning van
de Missie, maar heeft slechts enkele Mill Hillers
verworven. Hij heeft daar veel tijd besteed aan de
verkondiging van het Missiewerk door op veel plaatsen
en in veel kerkgemeenschappen de Missie te promoten.
Hij is regionaal overste geweest voor de gehele
Verenigde Staten.
Hij ging met emeritaat in het nieuwe St. Jozefhuis, maar
was dienstbaar als vice-rector voor enige tijd voordat hij
geheel kon uitrusten van zijn vele werkzaamheden in
Europa, Afrika en in de Verenigde Staten: missionaris in
drie continenten, wereldwijd zoals een missionaris
betaamt.
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HERMAN SARABER, fr.
26-01-1936 Oldenzaal
07-07-1961 Congo, Maleisië-Sabah, Oosterbeek,
Almelo, Dieren, Klarenbeek.
09-05-2003 te Klarenbeek.
Herman volgde het voorbeeld van zijn drie ooms die zich
vanuit Den Haag reeds bij Mill Hill hadden aangesloten
en alle drie in de Missie werkzaam waren. Zijn vader was
vanuit Den Haag leraar geworden aan het Karmellyceum in Oldenzaal en was daar getrouwd met mej.
Telgenkamp.
Het was voor Herman dus niet moeilijk om een keuze te
maken voor de missionaire congregatie Mill Hill.
Hij werd na zijn wijding in Mill Hill allereerst benoemd
voor Congo Kinsjasa, het latere Zaïre, maar werd na de
onlusten aldaar benoemd voor de missie van Sabah,
Noord Borneo, waar hij werkte met veel geluk en ijver in
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Labuan, tot hij ook daar door de regering het land werd
uitgezet.
Hij besloot het stof van die landen van zijn schoenen te
schudden en in Nederland te blijven. Hij was drie jaar in
Oosterbeek als procurator en werd daarna pastor in
Amersfoort in 1977 en in Almelo-noord in 1981.
In 1984 besloot hij zich te laten incardineren65 in
aartsbisdom Utrecht, waardoor zijn lidmaatschap bij Mill
Hill werd beëindigd.
Hij werd pastoor in Dieren en in 1991 ging hij met
ziekteverlof en werd Klarenbeek zijn thuis.
Van zijn pensioen heeft hij niet lang kunnen genieten,
want hij stierf al op 67-jarige leeftijd.

HERMAN PIKKEMAAT, Br. Rudolph, Fr.
13-05-1938 Lattrop
65

Incardineren – ingeschreven worden bij, lid worden van een
bisdom of congregatie of orde.
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15-08-1962 Oeganda-Kampala, Soedan, Obdam,
Enkhuizen, Limmen.
Ook hier speelde de familie een rol toen Hermanus
Franciscus, zoon van Bernard Pikkemaat en Hendrika
Maria Reerink, ging kiezen voor een Missiecongregatie.
Neef Herman uit Denekamp was hem voorgegaan.
Herman volgde allereerst de opleiding in Tilburg en
vervolgens na drie jaar de broederopleiding in
Oosterbeek en werd na zijn eeuwige eed in 1962
benoemd voor bisdom Kampala in Oeganda.
Terug in Nederland besloot hij om de priesteropleiding
te volgen, feitelijk zijn allereerste keuze.
Na zijn wijding tot priester werd hij in 1975 benoemd
voor het moeilijke land Soedan, waar net de vrede was
ondertekend na de grote burgeroorlog, de Adis Abeba
Agreement.
Bij terugkomst in Nederland kreeg hij een benoeming
voor het nieuwe missiehuis van Mill Hill in Obdam met
een deeltijdbenoeming voor de parochie in het naburige
Hensbroek.
Hij verrichtte pastoraal werk in die parochie tot 1987 en
kreeg daarna een nieuwe benoeming voor een parochie
te Enkhuizen. Vanwege een persoonlijke relatie besloot
Herman na een korte tijd de congregatie in 1991 te
verlaten, huwde en vestigde zich in Limmen, NH.
Van de missionaire oriëntatie in zijn verdere leven is
eigenlijk niet veel bekend.
Het is een bekend gegeven dat sommigen die uittraden
een tamelijk nauw contact onderhielden met de
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congregatie, vooral met klasgenoten of missiegenoten,
meer dus op het persoonlijke vlak.
Anderen echter zijn hun eigen weg gegaan in de
moeilijke omstandigheden van het vinden van werk,
behuizing, nieuwe relaties, etc.
Herman was de zoekende mens en heeft hopelijk zijn
geluk gevonden.

JAN VOSHAAR, fr.
21-03-1938 Manderveen (Vasse)
08-07-1962 Kenia-Ngong, Nijmegen, Borne.
06-10-2014 te Borne (Almelo).
Uit het verre Manderveen, bij Vasse, kwam Jan naar de
Mill Hill seminaries in Tilburg, Roosendaal en Mill Hill. Na
zijn wijding vertrok hij meteen naar Kenia en werd
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benoemd voor het bisdom Ngong, waar hij ging werken
samen met de Maasai, de veeboeren en nomaden.
Hij voelde zich er thuis en bedacht een groot project
voor het vee, zodat er ook voldoende water voorradig
zou zijn bij grote droogte. Het project werd een succes,
maar Jan leed onder de verslechterende relatie met de
bisschop, zoals Jan zei: “een strijd tussen integrale
ontwikkeling en zieltjeswinnerij”.
Hij vervolgde zijn missionair leven door allereerst een
studie missiologie te ondernemen in Nijmegen, een
studie die hij afsloot met een zeer gedetailleerd boek
over het leven van de Maasai.
Hierna werd hij benoemd tot stafmedewerker in het
pastoraal centrum van Twente, de Zwanenhof.
Bij zijn vijfenzestigste verjaardag verliet hij de
congregatie en Twente en trok zich terug bij zijn geliefd
volk de Maasai, waar hij een middelbare school bouwde,
totdat hij toch vanwege een slechte gezondheid weer
terug moest keren naar Borne. Zijn lichamelijke toestand
werd er niet beter op en hij stierf in het ziekenhuis te
Almelo.
De Missiesecretaris van het bisdom beschreef zijn leven
en werk en merkte reeds op dat “het werk van de
missionarissen of de band met missionarissen zelf was
en is veelal de aanleiding om een stichting te beginnen
om kleinschalige projecten op te zetten of voort te
zetten….…. Dit gebeurt ook via het reizen naar verre
oorden, via stages in het buitenland, of via kinderen die
er wonen, omdat zij allen geraakt worden door de nood
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in hun eigen omgeving die ze als onrechtvaardig en of als
onnodig lijden ervaren”66.
Jans project heeft zeker van vele Tukkers de aandacht
gekregen die het verdiende en werd een bron van
inspiratie tot een grotere gerechtigheid en natuurlijk ook
een grotere bekendheid met het leven en de dromen
van de Maasai.

INTERMEZZO 4
1895: AANKOMST IN ZANZIBAR
(Geschreven na een bezoek aan de Sultan van Zanzibar)
“Een groot verschil met deze Oostersche weelde is de
ongelukkige slavernij welke hier nog in al hare ellende
heerscht. Wel liggen hier Duitsche en Engelsche
oorlogsschepen voor den haven, om den invoer van
slaven te beletten, doch dit neemt niet weg dat nog
dagelijks van die ongelukkige schepselen hier van het
vaste land worden binnen gevoerd, ontrukt aan hun
geboortegrond en allerwreedaardigst gescheiden van
hun familie en vrienden. Om het oog der bewakers te
ontgaan, worden ze nu niet bij geheele ladingen
ingevoerd, doch in kleine visscherschuitjes, waarmee
twee of drie worden binnengebracht, en die overal
kunnen landen.

66

Ina van de Bunt-Koster in Op Tocht november 2014.

170

Een klein voorbeeld van de wreedaardige behandeling,
welke zij dikwijls moeten ondergaan, heb ik gezien in
twee kleine jongens, die elk een groot blok hout
moesten vervoeren. Gedeeltelijk door het gewicht der
vracht, gedeeltelijk door de slibberigheid van den grond
vielen zij neer, en werden hierop door hunnen
vergezellende meesters wreedelijk mishandeld, waarbij
de arme jongens natuurlijk van smart gilden, en op
dezelfde plaats bleven kermen, terwijl hun meesters zich
onderhands verwijderden. De onmogelijkheid inziende
op deze wijze de vracht vervoerd te krijgen, moesten ze
andere slaven laten komen om het weg te brengen,
terwijl die twee knaapjes zich naar huis sleepten. Een
andere jongen zag ik zich langzaam voortsleepen met
een keten aan zijn been, terwijl twee anderen met een
ketting aan elkaar waren verbonden. Arme slachtoffers!
Hoelang zal Europa het nog blijven aanzien, dat hun
zwarte evenmenschen in Afrika als dieren worden
behandeld! Eere aan de liefdadigheid der Katholieken
door wier rijke liefdegiften de missionarissen in staat zijn
gesteld reeds tal van ongelukkige slachtoffers en
kinderen vrij te kopen en hun een goede opvoeding en
alle zegeningen van den godsdienst te geven.
En hiermede moet ik voorlopig eindigen. In een
volgenden brief schrijf ik het vervolg onzer reis.
Wanneer dit echter zal zijn, weet ik niet, daar we
voorlopig weinig gelegenheid voor schrijven zullen
vinden. Ik hoop dat mijn schrijven een genoegen zal
doen aan de lezers en lezeressen der Annalen, en dat
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het hun zal stemmen een aalmoes af te zonderen voor
de schoone, doch arme en kostbare Missie van Oeganda.
Bij mijn laatste bezoek in Holland waren mijn vele
vrienden en kennissen verlangend spoedig iets omtrent
mijn wedervaren te hooren. Welnu, het beste middel is
om in te teekenen op de Annalen, indien ze het tot nog
toe niet gedaan mochten hebben, waarin ik steeds al de
belangrijke omtrent onzen werkkring hoop mede te
deelen.
Mij en de Missie in aller gebeden aanbevelende, blijf ik
hoogachtend,
Uw toegenegen Broeder in J.C.,
G. Kestens, Zanzibar, 7 juni 1895”.

ALPHONS TER BEKE, fr.
23-04-1939 Wierden
172

12-07-1964 Kameroen, Brussel, Soedan, Vrijland.
Na zijn wijding werd Fons op zeer plechtige wijze
‘ingehaald als neomist’67 in zijn geboortestad Wierden,
met name in de buurt en noaberschap waar hij geboren
was. Zelfs in die grote begroeting als neomist kon men
reeds aanvoelen dat Het Grote Missie Uur ten einde liep.
Fons vertrok naar Kameroen, waar hij zijn missionaire
loopbaan begon en op velerlei manieren gestalte gaf aan
zijn roeping tot de medemens.
Vraagtekens werden door de jongere missionarissen
gesteld bij het traditionele missiewerk. Fons besloot om
zich te bekwamen in nieuwe vormen van catechese en
missionair pastoraat.
Na een studie in het Catechetisch Centrum in Brussel gaf
hij er de voorkeur aan om in een ander land zijn
missionair werk voort te zetten. De collega’s in
Kameroen bleven immers het traditionele parochiewerk
voortzetten.
Het werd Soedan, waar hij zeer goed werk heeft verricht
in grote empathie met de lijdende mens in een land dat
verscheurd was door strijd, door oorlog en geweld, ook
veel te lijden had door honger en dorst. Hij deelde nog
meer in hun lijden toen hijzelf getroffen werd door een
auto-ongeluk.
Na een periode van herstel in Nederland heeft hij nog
even geprobeerd om in Soedan weer verder te werken,
maar het mocht niet baten.
67

De ontvangst van een pasgewijd priester in zijn geboortehuis.
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Een rustig dorp in Twente, Overdinkel, was een
voorlopig antwoord op zijn liefde voor het pastorale
werk. Hij werd er dan ook hoog gewaardeerd en tot spijt
van allen moest hij vertrekken naar Oosterbeek om
verzorging te kunnen genieten in Vrijland.
Ondanks zijn lijden bleef de glimlach op zijn gezicht en
bleef hij geïnteresseerd in het wel en wee van eenieder
die hem bezocht.
Fons moest echter meer en meer inleveren en moest
gebruik gaan maken van een rolstoel, een geïsoleerd
bestaan, wanneer het lichamelijke en geestelijke niet
meer optimaal functioneert.

HARRY SMITHUIS, fr.
29-07-1938 Hengelo
12-07-1964 Filippijnen, Harlingen, Filippijnen,
Oosterbeek.
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Na het kleinseminarie van het aartsbisdom in Apeldoorn
doorlopen te hebben heeft Harry één jaar filosofie
gestudeerd in Dijnselburg, eveneens van het
aartsbisdom, en is toen voor het tweede jaar filosofie
naar het seminarie van Mill Hill te Roosendaal gegaan.
Diep in hem lag het verlangen om de rest van zijn leven
in de derde wereld door te brengen als missionaris.
Harry komt voort uit een familie met veel
missionarissen. Op aanbeveling van de President van het
seminarie in Apeldoorn heeft hij toen gekozen voor de
missionaire congregatie van Mill Hill.
Na zijn wijding in 1964 in Mill Hill werd hij benoemd
voor het nieuwe Bisdom San José in Antique, waar Kees
de Wit (die later Algemeen Overste werd van Mill Hill)
twee jaar eerder de eerste Bisschop was geworden.
Hij heeft daar hard gewerkt in verschillende parochies
en was erg geïnteresseerd in het Sacada project, een
organisatie voor de rechten van werkers op de
suikerplantages in Negros, en voor de Credit Unions,
krediet verleningen aan de armere bevolkingsgroepen
van die streek.
Na de revolutie in de Filippijnen en de vlucht van
dictator Marcos in 1986, besloot Harry terug te gaan
naar Nederland en heeft toen enkele jaren met veel
plezier gewerkt als pastor in Harlingen en Franeker.
Maar omdat zijn hart toch lag in de Filippijnen, is hij in
1990 teruggekeerd naar dat land, waar hij benoemd
werd om te werken in Iloïlo City, de hoofdstad van het
eiland Panay, waarop ook bisdom Antique gelegen is.

175

Met de hulp van de zusters van de Mensa Domini heeft
hij daar gewerkt in een afgelegen gebied, waar veel
mensen een nieuw bestaan probeerden op te bouwen.
Daar werden basisgemeenschappen gevormd, die
uitgroeiden tot de latere parochie van San Lorenzo Ruiz
in Iloïlo City.
In 2002 heeft hij de Filippijnen voorgoed verlaten en is
toen naar Berkeley, Californiё, gegaan voor een
sabbatjaar; even op de plaats rust.
Na terugkeer in Nederland in 2003 heeft hij enkele jaren
als pastor gewerkt in een cluster parochie (Albergen)
maar kon daar toch eigenlijk zijn draai niet vinden. Hij
vertrok naar St. Jozefhuis te Oosterbeek.
Met ingang van 2006 is hij als pastor gaan werken in
Insula Dei te Arnhem - een verzorgingshuis voor zusters
en leken – waar hij tot op heden nog werkzaam is. Het is
voor hem een continuering van zijn missionaire keuze
jaren geleden en nu voltooiing vindend in als het ware
eigen omgeving.

BEN ENGELBERTINK, fr.
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10-08-1942 Oldenzaal (Noord Berghuizen, gem. Losser)
30-06-1967 Maleisië-Miri, Roosendaal, Australië, Den
Bosch, Delft, Enschede.
Het zat er wel in. Bennie van Moatman’s Bennat wilde
missionaris worden. Hij werd gewijd tot missionarispriester in zijn eigen thuisparochie, de Drieëenheidskerk
te Oldenzaal.
Samen met twee klasgenoten ging hij per schip naar
Maleisië, waar hij ging werken in de deelstaat Serawak,
bisdom Miri, allereerst in Marudi. Daar kon hij zich
onderdompelen in de Iban cultuur en kon hij de taal
leren, terwijl hij hielp bij het aanleggen van een
waterleiding in een langhuis. Hij genoot van het leven in
die langhuizen en gaf grif gehoor aan de uitnodigingen
om daar te blijven eten en te overnachten.
Na een jaar werd hij gevraagd om zich in Bintulu voor te
bereiden op het vormen van een nieuwe parochie in
Tatau, een afgelegen gebied, alleen bereikbaar per
schip. Het werk daar breidde zich snel uit. Veel dorpen
bouwden samen met broeder Bernard uit Tilburg hun
eigen kerken; een sociaal werker werd aangesteld voor
de nieuwe welzijnsorganisatie, de Native Welfare
Association, Tatau. De kerken van Volendam,
Monnikendam en Edam zorgden tijdens hun Vastenactie
er voor dat een vrachtbootje en machines gekocht
konden worden voor de herbouw van de langhuizen.
Jaarlijks werd een cursus voor gebedsleiders gehouden
voor Bintulu, Sebauh en Tatau, totdat elk gebied zoveel
katholieke langhuizen telde dat er twee cursussen
177

gehouden moesten worden. St. Peter’s Church Tatau,
geopend in sept. 1972, telde toen 80 gebedsleiders.
Nadat zijn werkvergunning na tien jaar was verlopen en
het onmogelijk was om die te vernieuwen, werd hij in
1978 benoemd voor het Promotion Team in Roosendaal.
In 1979 werd hij gekozen tot Regionaal Overste van Mill
Hill in Nederland en België. Het was geen gemakkelijke,
maar wel een mooie tijd, want er lagen veel uitdagingen
om het nieuwe missionaire tijdperk binnen te gaan.
Na een sabbatjaar in Australië in 1986 werd hij rector
van het Missionair College te Roosendaal. Toen de
opleiding bij gebrek aan studenten gesloten moest
worden en een doorstart naar een missionair centrum
niet mogelijk bleek, nam hij een benoeming aan voor het
bisdom Geraldton in West Australië. Hij werd gevraagd
om in de nederzetting van Aboriginal mensen in Wiluna,
een schildercentrum, Mardogoo Ngurra68, op te richten.
Meteen bij aankomst stond hij bekend als Katapuli69.
Tijdens zijn verblijf in Wiluna schreef hij een
woordenboek van de Mardo-taal.
Bij terugkomst in Nederland werd hij benoemd tot
secretaris generaal van het Migranten Pastoraat van de
Nederlandse kerkprovincie.
Na twee jaar volgde de benoeming voor het
Internationaal Studenten Pastoraat van de Randstad,
wonend in Delft, waar hij tot zijn 65ste met veel plezier
bleef werken. Vier jaar lang was hij ook de voorzitter van
68
69

Het huis van de Mardo (Aborigines).
Katapuli: een hoofd als een kale heuvel.
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het CMBR, het Centraal Missionair Beraad van de
Religieuzen in Nederland.
In 2007, op 65-jarige leeftijd, ging hij terug naar Twente,
naar Enschede, waar hij zijn missionair werk voortzette
in het begeleiden van enkele groepen ‘dotpainters’, als
vrijwilliger in het City Pastoraat, een soort inloophuis, en
was hij behulpzaam bij weekendvieringen in kerken en
verzorgingscentra in Enschede, Oldenzaal, Losser en
Glanerbrug. Het was een tijd waarin een keuze gemaakt
moesten worden. Kort door de bocht gezegd,
priesterkerk of lekenkerk, institutionele kerk of
bezielende kerk.
Hij koos er voor om zich aan te sluiten bij Bezield
Verband Utrecht en bij de Stichting Verontrustte
Parochianen van Rossum, een dimensie die meer
aansloot bij zijn missionaire keuze, zoals hij zich als
regionaal van Mill Hill ook had aangesloten bij de Acht
Mei Beweging.
Hij had reeds vanaf zijn studietijd in Tilburg bijzondere
interesse in Japan. In Mill Hill had hij over Kard. Vaughan
gelezen, die in grote frustratie uitriep “Japan or
death”70, om toch eindelijk maar een echte Missie voor
Mill Hill te verkrijgen. Drie keer liep hij de Henro-michi,
de tocht langs de 88 tempels op het eiland Shikoku.
Intussen schreef hij een aantal boeken over zijn
pelgrimstochten van Enschede naar Santiago de
Compostella en langs de 88 tempels van het eiland
Shikoku in Japan, over het dot-painten, Gebeden met

70

Snead-Cox, Kard. Vaughan.
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Studenten en een boekje voor de zieke en ouder
wordende mens71.
Een boek over de gedachtegang van de Aboriginal mens
is: Yinka’s Droomtijd. Zijn eigen leven en werk heeft hij
beschreven in ‘Gedachten langs de Weg”, in vijf delen.
Het Fluisterend Bamboebos is een boek over de Japanse
pelgrimstocht, fictief gelopen door zijn vrienden uit alle
werelddelen.
Alle Mill Hillers, die zich bleven inzetten voor een
missionaire pastoraat in Nederland, kregen te maken
met de fusie van kerken en ook de sluiting van kerken en
het opheffen van de categoriale pastoraten. Hun
missionair verleden was echter gericht op de
zelfstandigheid van de kerkgemeenschappen, hoe klein
die ook maar waren, de gemeenschappen in de dorpen,
in de langhuizen, die in sommige landen ‘buitenstaties’
werden genoemd. De meesten hielden vast aan die
werkwijze. Het opmerkelijke in Nederland is echter dat
er geen ‘buitenstaties’ kunnen zijn, behoudens in de
bisdommen Groningen en Roermond, maar dat alles op
moet gaan in de centrale kerk, het eucharistisch
centrum. Bovendien, het lijkt er op dat de kleine
gemeenschappen geen eigen verantwoordelijkheid
mogen dragen. Alles wordt immers centraal geregeld.
De spanning tussen die twee kerken is als het ware
hetzelfde als de onenigheid tussen Petrus en Paulus, zo
fijntjes beschreven in de Handelingen der Apostelen.

71

Zie boekenlijst pg. 273.
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FONS EPPINK, fr.
07-04-1943 Denekamp (Noord Deurningen, gemeente
Dinkelland)
30-06-1967 Congo Kinsjasa, Leuven, Mill Hill, Oeganda,
Kenia, Oosterbeek.
Fons ging allereerst naar het Karmellyceum in Oldenzaal
alvorens zich aan te sluiten bij de Mill Hill studenten in
Roosendaal in 1961.
Ook hij kreeg meteen na zijn wijding in Oldenzaal een
Missiebenoeming. Voor hem werd het de Congo, waar
hij zich inzette voor het onderwijs in bisdom Basankusu,
een zeer arme streek in dat immense land. Later werd
hij vicaris generaal van dat bisdom.
In Lumen Vitae, Brussel, had hij intussen een licentiaat in
Romaanse Filologie (linguïstiek en Frans) verdiend.
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Na 12 jaar gewerkt te hebben in Mill Hill als lid van het
hoofdbestuur en hoofdverantwoordelijke voor Afrika,
waarvan zes jaar als vicaris generaal van de congregatie,
ging hij naar Oeganda en zette zich in voor de opleiding
van de nieuwe Mill Hillers, d.w.z. van jonge mensen uit
Afrika en Azië. Het college van Mill Hill in Engeland was
intussen gesloten en de gehele opleiding verplaatst naar
Nairobi in Kenya, naar Iloïlo in de Filippijnen en naar
India. Het aantal studenten groeide en al gauw werden
de eerste nieuwe Mill Hillers gewijd tot missionair
priester.
Fons werd regionaal overste voor Oost Afrika om
richting te geven aan het vele werk met een kleiner
aantal Mill Hillers en een groeiende lokale kerk.
Op het eind van zijn termijn als regionaal overste keerde
hij uiteindelijk terug naar Nederland.
Daar werd hij benoemd tot rector van Missiehuis
Vrijland, maar werd spoedig daarna gekozen tot
regionaal van Mill Hill in Nederland.
Het was een moeilijke tijd, waarin de kerk in opspraak
raakte door allerlei misstanden. Ook was het een tijd van
grote veranderingen in de Mill Hill Congregatie. Het
zwaartepunt werd verlegd van Mill Hill naar Nairobi, van
Europa naar het Zuiden.
Er waren ook problemen met zijn gezondheid, die hij
met grote moed en vertrouwen kon overkomen.
Na zijn regionalaat bleef hij in Oosterbeek wonen. Hij
kreeg de taak om de communicatiemiddelen binnen de
Congregatie te bevorderen, zoals het Contactblad en de
Website van Mill Hill. Bovendien verzorgde hij een groot
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aantal retraites in binnen- en buitenland, waardoor hij
dikwijls op reis was; inderdaad, een wereldmissionaris.

GEORGE SARABER, fr.
06-11-1942 Oldenzaal
30-06-1967 Maleisië-Sabah, Kameroen-Ngaoundere, Mill
Hill, Oosterbeek.
George had al drie ooms en broer Herman bij Mill Hill,
zodat andere congregaties of ordes in feite niet in beeld
kwamen bij zijn keuze voor het missionaire
priesterschap. Samen met drie klasgenoten werd hij
gewijd tot priester in de Drieëenheidskerk te Oldenzaal.
Hij werd hij benoemd voor de Missie van Sabah, een
deelstaat van Maleisië, waar zijn broer Herman ook al
een paar jaar had gewerkt.
Tijdens het proces van de uitzetting van alle
missionarissen uit Sabah werd George over het hoofd
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gezien; klaarblijkelijk wist men niet dat er twee Sarabers
waren! Hij slaagde er in om nog verschillende jaren in
Sabah te blijven werken, omdat hij kennelijk onbekend
was bij de regering. Het was een bijzonder moeilijke tijd,
omdat hij niet wist wanneer de politie of de soldaten op
zijn stoep zouden verschijnen.
Uiteindelijk moest ook hij het land verlaten en werd hij
benoemd voor de nieuwe Mill Hill missie in Kameroen, in
het bisdom Ngaoendere, een bijzonder arme streek van
het land, waar niet Engels maar Frans de voertaal was.
Ngaoundere kon zelfs niet vergeleken worden met het
Engelssprekende gedeelte van Kameroen, Bamenda en
Buea, waar Mill Hill missionarissen hadden gewerkt van
meet af aan.
Voor George kwam er een andere wereld in zicht. Men
zegt dat het gemakkelijk is om te verhuizen van Afrika
naar Azië, maar dat het omgekeerde bijzonder moeilijk
is. Voor George betekende het concreet: ander eten,
andere taal, andere cultuur, nieuwe collega’s – beginnen
van voor af aan! De volgende benoeming betekende
voor hem een lange werktijd in de boekenwinkel van
Mill Hill te Londen, van waaruit boeken werden
verzonden naar missionarissen over de hele wereld. Het
was een noodzaak van die tijd, toen het nog niet zo
gemakkelijk was om up-to-date te blijven van de
veranderingen in de missionaire wereld.
Na de sluiting van het Mill Hill College in Londen werd hij
rector van het St. Jozefhuis te Oosterbeek tot 2014,
waarna hij met emeritaat ging, maar altijd behulpzaam
bleef bij allerlei werkzaamheden in de gemeenschap.
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Het leven van een missionaris is altijd weer een
aanpassen aan nieuwe situaties! George heeft dat in zijn
leven vele keren ervaren.

BERTUS VISSCHEDIJK, fr.
19-06-1942 Oldenzaal (Noord Berghuizen, gem. Losser)
30-06-1967 Maleisië-Sabah, Indonesië-Kalimantan,
Winsen.
Bertus (Lambertus), ook geïnspireerd door Toean
Mulder, begon zijn missionair leven in Tilburg, De Rooie
Pannen, en vervolgens in Roosendaal en Mill Hill. Hij
werd gewijd in Oldenzaal en ging vervolgens naar Sabah,
Maleisië, waar hij in groot geluk kon werken, totdat de
regering alle missionarissen het land uitzette. Berooid
van alles kwam hij in Hong Kong aan en moest toen zijn

185

weg vervolgen terug naar Nederland, ‘met zijn ziel onder
zijn arm’ en meer niet.
Bertus vond een mooi vervolg van zijn missionair leven
in Indonesië, in Kalimantan (Indonesisch Borneo), waar
hij kon werken in een pastoraal centrum te Nyarumkop.
De uitzetting uit Sabah bleek een zegen te zijn
geworden.
Bij beëindiging van het contract van het bisdom met Mill
Hill kwam Bertus terug naar Nederland en werd pastoor
van de parochie te Winssen en Ewijk, later alleen van
Winssen, tot aan de fusie met meerdere
geloofsgemeenschappen in dat gebied. Hij verzorgde
ook enige tijd de vieringen met Indonesische mensen in
Hengelo en omgeving.
Op 1 jan. 2015 ging hij met semi-emeritaat en bleef
wonen in zijn pastorie te Winssen.
Bertus bleef betrokken bij zijn mensen in Nyarumkop en
werd reisleider van familie en bekenden en van vele
mensen uit Winssen en omgeving op hun rondreizen in
Kalimantan. Het was een bijzondere vorm van missionair
leven, dat tot gevolg had dat velen bekend werden met
de wereld buiten Twente, met name met het binnenland
van Kalimantan, een tot dan toe grotendeels onbekende
wereld.
Ook werd men tijdens deze reizen geconfronteerd met
de gevolgen van de binnenlandse politiek van
‘transmigrasie’, het verplaatsen van de (moslim)
bevolking van de kleine eilanden naar Kalimantan,
Sumatra en Irian Jaya. Dikwijls resulteerde het in
bloedige botsingen tussen culturen en godsdiensten.
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Als pastoor van een parochie in Nederland moest Bertus
omgaan met de grote spanningen in de Kerk aan het
begin van de 21ste eeuw. Zoals elke pastor moest ook hij
daar veel onder lijden, hetgeen zijn gezondheid niet ten
goede kwam.
Desondanks ging Bertus door, met een grote glimlach
voor iedereen.

HEIN SPOOLDER, br.
15-03-1943 Haarle - Hellendoorn
17-03-1968 Courtfield, Rawalpindi.
Hein kwam naar Oosterbeek om broeder te worden. Hij
wilde de wijde wereld in om met groot idealisme en
enthousiasme te beginnen aan de verbetering van het
bestaan van de mensen, waar hij naar toe zou worden
gezonden.
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Allereerst moest er een klus geklaard worden in
Courtfield, het ouderlijk huis van Kardinaal Vaughan,
waar nieuwe broeders opgeleid zouden worden. Al gauw
kreeg hij zijn benoeming voor Pakistan om daar te gaan
werken in de technische school.
Bijna tien jaar heeft hij zijn beste krachten gegeven,
maar kwam toen op een tweesprong in zijn leven en
koos hij er voor om de congregatie te verlaten en iets
nieuws te beginnen.
Op 13 juni 1976 werd hij van zijn eeuwige eed ontslagen
en moest hij op 33-jarige leeftijd een geheel nieuw leven
voor zichzelf opbouwen.

ANTON WENKER, fr.
22-08-1942 Ane (Gramsbergen)
29-06-1969 Maleisië-Sabah, Filippijnen, Dedemsvaart.
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Anton werd, net zoals zijn voorganger, Hein Spoolder,
geboren op het randje van Twente.
Anton heeft na zijn priesterwijding niet lang kunnen
werken in Sabah, want ook hij werd slachtoffer van het
beleid van de regering van Maleisië om alle buitenlandse
missionarissen het land uit te wijzen.
Zijn nieuwe missie werd de Filippijnen, bisdom Antique.
Hij heeft daar in verschillende parochies gewerkt en kon
Sabah ver achter zich laten, omdat er zoveel nieuwe
uitdagingen waren in het nieuwe werk. De bevolking van
Sabah en Antique mag dan verschillend zijn, toch waren
er ook weer grote overeenkomsten, bv. in taal, omdat er
eenzelfde oorsprong was. Het grote verschil was dat
Sabah animistisch was en Antique al lange tijd
(Spaans)katholiek was geweest.
Toen er voldoende Filippijnse pastores waren trok Anton
zich terug en vervolgde in 2003 zijn pastoraal werk in
noordoost Salland, namelijk in de parochie van St. Vitus
te Dedemsvaart, waar hij ook woonachtig is. De elf
geloofsgemeenschappen van die streek zijn nu
gefuseerd tot één Emanuel parochie.
In het hele aartsbisdom en ook in enkele andere
bisdommen van Nederland liepen de spanningen hoog
op door de beleidsvisie van de aartsbisschop, gericht op
organisatie, in tegenstelling tot de velen die betrokken
waren
bij
het
wel
en
wee
van
een
geloofsgemeenschap72. Anton bleef zichzelf en ging
72

Deze laatste visie is nauwkeurig verwoord in de brief van Prof.
Wissink aan de Kardinaal van Nederland, januari 2015.
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stoïcijns verder met zijn pastoraal werk, kiezend altijd
weer voor de missionaire dimensie, ofschoon er zoveel
onduidelijkheid was. Het was dan ook logisch dat hij
dikwijls teruggreep naar de vastigheden in het leven van
elke dag.
Voor een periode van zes jaar is Anton lid geweest van
het regionaal bestuur van Mill Hill in Nederland.

BEN STOPEL, fr.
17-01-1951 Tubbergen
02-09-1978 Soedan, Tubbergen.
Ben volgde in de voetstappen van zijn oom Ben Stopel
sr. en ging naar Mill Hill om missionaris te worden.
Na zijn wijding vertrok hij begin 1979 op 28-jarige
leeftijd naar Soedan. Hij wist dat hij in een moeilijke
situatie zou geraken.
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Ondanks alle spanningen op het politieke vlak en ook
tussen de verschillende bevolkingsgroepen deed hij
pastoraal werk in het diocees van Malakal in enkele
missieposten tot aan 1985.
Het werd toen te gevaarlijk om op het platteland te
blijven vanwege de burgeroorlog, die inmiddels weer
was uitgebroken. Peter Major, een collega van Ben in
Malakal, werd gekidnapt en twee weken lang
vastgehouden door het bevrijdingsleger tot zijn losgeld
gezakt was van een miljoen dollar naar een paar zakken
kleding; een les in nederigheid, zei hij later.
Moeilijke tijden volgden, tijden van oorlog en geweld,
van honger en armoede. Ook was het een tijd van
machteloosheid en van beperkingen. Men kon niet
zomaar vrij rondreizen.
Ben werd directeur van het diocesane hulp- en
ontwikkelingskantoor, Sudan-aid. Verder werd een groot
deel van zijn tijd ingenomen door vertaalwerk naar het
Shilluk, een taal die hij goed beheerst.
In 2011 werd Zuid Soedan onafhankelijk van Soedan,
maar eind 2013 laaiden de gevechten opnieuw op. Er
was geen eenheid gekomen tussen de Dinka en Nuer
bevolkingsgroepen. Weer kwam er oorlog, nu een
burgeroorlog in het Nieuw Soedan.
Ben kon samen met een collega Mill Hiller Malakal eind
januari 2014 ontvluchten. In een UN vliegtuig kon hij
Juba bereiken en vervolgens doorvliegen naar Nairobi.
Hij kwam kort daarna thuis en vestigde zich met zijn
missionaire hart in zijn geboorteplaats Tubbergen.
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De deur staat op een kier om voor korte tijd terug te
gaan naar Malakal zo gauw de vrede terugkeert. Het
doet ons denken aan Beloken Pasen, wanneer Christus
door de dichte deuren heen vrede brengt.
Ben houdt zoals altijd de rustige moed er in. Kiek’n wat
wot!
Intussen is bekend geworden dat Ben voor een korte tijd
terug zal keren naar Soedan om vervolgens een rapport
uit te brengen aan het hoofdbestuur.

THEO EN CARMEN KEMNA, Ass.
18-09-1943 Albergen (Theo)
26-04-1981 Peru.
Theo en zijn vrouw (van wie geen data beschikbaar zijn)
en kinderen werden contract-associates voor de Missie
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van Mill Hiller Siem Bonen te Chimbote in Peru in
198173.
Hun taak was om de moedeloosheid van de bevolking na
een zeebeving, een grote tsunami, te doorbreken: alles
was kapot of ging kapot! De zee was na de aardbeving te
diep voor de kleine boten. De vissen werden gevangen
door grote trawlers. De bevolking verloor haar bestaan
en had alle hoop opgeheven.
Theo had al een ruime ervaring als sociaal
opbouwwerker in Enschede en wist van aanpakken in
deze onzalige situatie.
Carmen begon in korte tijd met de begeleiding van twee
vrouwengroepen. De kinderen konden zich snel
aanpassen aan deze nieuwe omgeving.
Het contract was voor drie jaar, eigenlijk veel te kort om
iets tot stand te brengen. Het belangrijkst was om in
deze korte tijd toch de mensen nieuwe hoop te geven
door met zijn allen samen te werken aan de opbouw van
hun gemeenschap.
Na terugkeer bij beëindiging van hun contract hebben ze
een korte tijd in Roosendaal gewoond tot ze hun eigen
woning hadden gevonden in Enschede. Theo en Carmen
hebben nu vier kinderen.

73

Het contract werd ondersteund door de missiegroep van Siem
Bonen te Venlo.
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FRANK en ANNE BOOMERS, Ass.
17-09-1958 Hengelo, Frank
17-10-1958 Eindhoven, Anne de Groot
17-03-1990 Kenia, Soedan, Bergeijk.
Last but not least!74 We zijn toegekomen aan de laatste Mill
Hillers uit Twente.
De vader van Frank was een buurjongen van Hans Burgman,
Hengelo. Frank voelde zich aangetrokken tot missionair

werk en kreeg de kans om zich samen met zijn vrouw
Anne aan te sluiten bij Mill Hill als associates.
Ze volgden de cursus voor associates in Roosendaal en
Mill Hill, waar ze hoorden bij de laatste groep mensen,
74

De laatste, maar niet de minste.
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die zich daar hebben voorbereid op uitzending naar een
missionaire situatie in het Zuiden. Het was een kleine
groep van bijzondere mensen, een groep die ook
naderhand contact met elkaar bleef houden.
Hun eerste werkzaamheden vonden plaats in
het Pandipieri centrum in Kisumu, Kenya. Beiden hadden
hun eigen werkterrein in hun eigen deskundigheid van
financiën en onderwijs. Pandipieri was een bijzonder
groot project dat zowel op het financiële vlak als ook op
het vlak van onderwijs bijzonder veel aandacht nodig
had. Er was veel ruimte voor initiatieven, ook voor geluk
in het werk. Er is altijd geluk wanneer met veel
enthousiasme wordt samengewerkt aan de opbouw van
een gemeenschap.
Twee en een half jaar hebben ze daarna gewerkt in Zuid
Soedan,
waarvan
de
eerste
10
maanden
met Tjieu Hauman, een Mill Hill missionaris. Het was een
zeer moeilijke tijd vanwege de enorme armoede en
onzekerheid van het land. Een goede indruk wordt
gegeven in het boek van Tjieu Hauman: Travelling with
Soldiers and Bishops, stories of Struggling People in
Sudan.
Na een sabbatjaar in Engeland gingen ze voor enige tijd
terug naar Kenia, eerst weer werkend in Kisumu en later
in Nairobi, waar Frank een aanstelling had gekregen en
voor de Bisschoppenconferentie werkte.
Ze keerden in 2008 terug naar Nederland en zijn
sindsdien aangesloten bij de geloofsgemeenschap van
De Hooge Berkt in Bergeijk.
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Logo Mill Hill 2000
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HOOFDSTUK VIJF
DE ERFENIS

Jonge Mill Hill Missionarissen anno 201575

De Twentse Mill Hillers, zoals beschreven in hoofdstuk
vier, laten allereerst zien dat hun erfenis te vinden is in
de Missie die ze hebben ondernomen, daarginds in de
Derde Wereld, in het Zuiden en ook hier in de Oude
Wereld. Hun Missie was en is nog steeds gebaseerd op
een geweldig idealisme om het Christendom en met
name ook de Katholieke Kerk te verspreiden en de
75

10 kandidaten voor de wijding tot diaken op 8 aug. 2015.
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gehele wereld te helpen vormen tot een aarde van
vrede en gerechtigheid: “Zij zijn uitgegaan om eenheid
te brengen door het breken van het ene brood”76.
Ongetwijfeld hebben sommige missionarissen niet
alleen het evangelie verkondigd vanuit de bijbel, maar is
er zeker in het begin ook uitgegaan van een superioriteit
van de Nederlandse of Westerse cultuur, waaraan zelfs
nu in de 21ste eeuw bij een behoorlijk grote groep
mensen nog geen eind gekomen is. Bovendien wordt het
kerkbeeld van de missionarissen van de vorige eeuw ook
tot zekere hoogte gereflecteerd in hun opvolgers in de
lokale kerken en ook in de nieuwe Missies. Hun Missie
wordt menselijk uitgevoerd, soms met een grotere
bewustwording van een hedendaagse missiologie,
andere keren vervallend in verouderde denkbeelden.
Missie heeft inderdaad twee gezichten; het is aan ons
om ze te onderscheiden in de hoop dat het ware
evangeliewoord uitgedragen blijft worden in onze tijd op
de manier zoals het Woord gesproken is.
Rondom deze Missie hebben de missionarissen altijd
taken op zich genomen die behoorden bij hun eigen
talenten als zuster, priester, geassocieerd lid of broeder.
Hun plaatsen zijn nu in de voormalige Missies
voornamelijk ingenomen door priesters, behorend bij
hun lokale bisdommen of door priesters en zusters
aangesloten bij een Orde of Congregatie, maar in

76

Aldus Kardinaal Vaughan.
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mindere mate door broeders en associates (zie
afbeelding op pagina 197.
Een woord van grote dank aan al deze missionarissen is
hier op zijn plaats voordat we verder gaan met een
beschrijving van de erfenis, die deze mannen en
vrouwen hebben achtergelaten. Ik laat liever de
bisschoppen uit zuidelijk Afrika aan het woord om deze
dank uit te spreken.
“Godgewijde mannen en vrouwen hebben de lokale
kerk opgericht in onze bisdommen en bijna al onze
parochies. Op allerlei manieren hebben zij mensen met
uiteenlopende achtergronden gediend”, schrijven de
bisschoppen van de Southern African Catholic Bishop's
Conference (waarin de bisschoppen van Zuid-Afrika,
Swaziland en Botswana met elkaar overleggen) in hun
pastorale brief ter gelegenheid van het Jaar van het
Godgewijde Leven. “We willen alle overleden religieuzen
prijzen die in onze landen hebben gediend en begraven
zijn in onze grond; soms in vervallen of vergeten graven.
We zijn dankbaar voor alle religieuzen die oud zijn
geworden te midden van ons, die een moedig getuigenis
hebben gegeven en een voorbeeldig leven hebben
geleid.” De bisschoppen benadrukken de rijkdom die de
aanwezigheid van religieuze mannen en vrouwen heeft
gebracht uit alle delen van de wereld. “Het getuigenis
van internationaliteit en multicultureel samenleven
dient als tegenwicht tegen de tendensen tot extreem
nationalisme. Zorg voor elkaar over de grenzen heen van
leeftijd en cultuur en luisteren naar elkaar met respect,
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stimuleert allen om het evangelie te leven door de
openheid voor God in elkaar”77.
Net zoals vroeger kiezen sommige jonge mensen in het
Zuiden er ook nu voor om te leven in een religieuze
gemeenschap;
vrouwen
kiezen
vooral
voor
gemeenschappen van religieuze zusters, mannen kiezen
dikwijls voor een missionair leven zonder ondersteuning
van een communiteit, met uitzondering natuurlijk van
de monniken.
Het aantal jonge mensen dat zich aansluit bij Mill Hill is
nu groeiend in verschillende landen, met name in Kenia,
Oeganda, Kameroen, in de Filippijnen en India.
Een paar schuchtere pogingen om kandidaten voor Mill
Hill te werven worden ondernomen in enkele andere
landen, zoals Maleisië, maar er gaan stemmen op om
vooral Congo en Zuid Soedan, bijzonder moeilijke
Missies, niet in de steek te laten.
Het merendeel van deze Mill Hill kandidaten wordt
priester-missionaris. Her en der wordt af en toe
gesproken over broeders en associates, maar
daadwerkelijk lijken de laatste twee groepen, broeders
en geassocieerde leden, niet echt de nodige aandacht te
krijgen. Uiteraard zou het jammer zijn als de pogingen
om een ‘volkskerk’ te vormen te niet zouden worden
gedaan.
Deze jonge Mill Hillers blijven net zoals hun voorgangers
ook niet in eigen land en blijven vasthouden aan het
77

Bron: Fides.
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principe dat Mill Hillers wegtrekken tot over de grenzen
van hun eigen cultuur. Er is wel een tegengeluid in een
groot land zoals India, waar zeer grote culturele
verschillen bestaan tussen noord en zuid, waar men dus
in eigen land al over culturele verschillen kan
heenstappen. Toch kunnen we in de benoemingen van
deze jonge Mill Hillers in de afgelopen vijf jaar zien dat
ze normaliter uitgezonden worden naar andere landen.
Azië komt naar Afrika en omgekeerd. Latijns Amerika is
niet echt in beeld. Missionaire projecten in Europa zijn
nog niet aangereikt of nog niet aangenomen.
Het lijkt er op dat er een eind gekomen is aan de lijst Mill
Hillers uit Twente, want er zijn op dit moment geen
kandidaat Mill Hill zusters of broeders of associates of
priesters hier in Twente noch in Nederland, zelfs niet in
Europa. De laatste Tukkerse Mill Hiller dateert van 1990,
25 jaar geleden, een generatie78 geleden.
Deze ontwikkeling bij Mill Hill is evenredig aan het
verloop bij seculieren en regulieren in de meeste landen
van Europa. Dicht bij huis zien we dat bv. de Zusters
Franciscanessen in Denekamp, die 125 jaar geleden
begonnen zijn met de ziekenzorg in Enschede, zich nu
terugtrekken uit ziekenzorg en onderwijs.
78

In februari 2015 was er nog een Twentse Mill Hiller in het
buitenland, vijf waren werkzaam in Nederland en vijf verbleven in
Oosterbeek, c.q. een in Vrijland en vier in St. Jozefhuis. Het totaal
aantal Nederlandse Mill Hillers bedroeg 128, waarvan 31 in het
buitenland, 34 werkzaam in Nederland, 40 in Vrijland en 23 in St.
Jozefhuis.
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Vier jonge Indonesische zusters zijn werkzaam in het
Moederhuis te Denekamp, niet voor de verzorging van
de oudere zusters, maar voor hun eigen missionaire
werken.
Onlangs werden 17 bejaarde en hoogbejaarde zusters
uitgenodigd voor een rondleiding in het nieuwe
ziekenhuis van Enschede. Met een gerust hart konden ze
zien dat de gezondheidszorg daar nu geheel en al in
handen van nieuw en hoogopgeleid personeel is gelegd.
Een standbeeld van drie nonnen in traditionele
kloosterdracht staat duidelijk voor het verleden,
hetgeen niet wil zeggen dat de inspiratie verleden tijd is.
Hetzelfde is te zeggen van de Karmelieten die lycea
hebben gevestigd in Oldenzaal, Hengelo, Losser en
Almelo. Het onderwijs aan deze instellingen is ook
overgegaan in handen van deskundige leken, die
eveneens merendeels geïnspireerd zijn door de
spiritualiteit van hun voorgangers. Oorspronkelijke
namen worden bewaard en gekoesterd.
Keren we terug naar de Mill Hillers, dan zien we dat er
mensen in Twente zijn, die door eenzelfde idealisme niet
alleen in het verleden, maar ook nu nog worden
voortgedreven, zij het op een andere manier. Het is een
idealisme, dat ze misschien gevonden hebben in de
levenskeuze van hun ooms en tantes, hun broers en
zussen, hun neven en nichten, hun noabers, hun verre
familieleden, die er op uit zijn getrokken, alles achter
zich latend, geroepen door een stem in hun hart en
onmenselijkheid in de wereld.
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Velen wisten op het eind van vorige eeuw hun
oorspronkelijke missionaire inzet aan te passen of te
veranderen bij het volwassen raken van de Missies,
ofschoon sommigen hunkerden naar de verleden tijd. Ze
continueerden hun missionair werk in andere landen of
in de thuislanden. Daar vonden ze dat bv. de Missienaaikringen waren verdwenen met het ouder worden
van de deelneemsters en het jonger worden van de
kerken in Afrika en Azië. Ze zagen dat Zelateurs en
Zelatrices, de grote ondersteuners en pilaren van het
missiewerk, de verspreiders van de Annalen, degenen
die de missiebusjes leegden, dat al deze mensen ook
hun bakens hebben moeten verzetten. Al deze mensen
hadden hun idealisme al overgedragen aan de huidige
generatie, min of meer.

BIJEENKOMST ZELATRICES 1926.
Bij terugkomst in eigen land vonden ze dat het leven en
het geloof geseculariseerd was en dat de kerk bekeken
werd als een instituut, ‘maar ze keerden terug langs een
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andere weg’79. De meesten kwamen terug als andere
mensen, hadden niet alleen mensen daarginds bekeerd
maar waren zelf ook bekeerd.
Anderen hadden grote moeite met hun terugkeer,
vooral bij het zien van het sluiten en afbreken van
kerken. Ze beleefden hun laatste dagen in grote
heimwee naar de groeiende kerkgemeenschappen in
‘hun’ Missie.
In dit hoofdstuk zal ik allereerst enkele gedachten
neerschrijven over de aard van het Twents Katholicisme,
zoals het tot ons gekomen is vanuit het verre verleden.
Vervolgens zal ik dan enkele personen, projecten en
stichtingen vermelden, die nu in 2015 nog steeds sterk
gerelateerd zijn aan het Missiewerk, zoals we dat
kennen uit de voorgaande hoofdstukken, maar nu met
een grote verscheidenheid aan diaconale projecten.
Daarna geef ik enkele voorbeelden van het nieuwe
missionaire elan dat plaats vindt in tegenwoordige
werkzaamheden hier in Twente. Daarin komt het woord
‘Missie’ als zodanig niet meer voor, maar de
voorbeelden laten wel zien dat ook nu in deze tijd de
keuze voor de mensen aan de rand van de samenleving
nog steeds actueel is. Deze werkzaamheden worden ook
gevonden bij een groot deel van de Twentse
samenleving en met name in enkele zeer vitale en dus
ook missionaire geloofsgemeenschappen.

79

Verwijzing naar een uitgave van het C.M.C. en naar de terugkeer
van de Drie Wijzen uit het Oosten, Matt. 2.12.
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De opsomming van projecten en initiatieven kan niet
compleet zijn, maar beperkt zich tot een algemeen beeld
van de hedendaagse diaconie en missionaire
gemeenschappen. Hierbij moet opgemerkt worden dat
veel diaconale en missionaire projecten kleinschalig zijn,
bijna onzichtbaar in de grote en dikwijls harde
samenleving; toch zijn ze de krenten in de pap. De
individualistische samenleving zou ongenietbaar zijn
zonder deze onbaatzuchtige inzet van de vele
vrijwilligers, de huidige missionaire werkers en
werksters.

MILL HILLER MET KERKGEMEENSCHAP ANNO 2015.
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1. HET TWENTS KATHOLICISME.
De Twentse samenleving stamt uit een ver verleden
waarin mensen op elkaar aangewezen waren voor
bescherming en overleving. Wanneer we nadenken over
het Twents katholicisme, dan zien we een bijzondere
volksaard, zo gegroeid door de eeuwen heen, maar dat
versterkt werd en verder groeide in een katholicisme,
zoals het gebracht werd in die tijd door de
missionarissen Marcellinus en Plechelmus.
Misschien wordt het nog duidelijker uit de volgende
opmerkingen, die in deze tijd het Twentse bewustzijn
benadrukken en bevestigen.
Twentenaren horen bij de volksgroep van de Saksen80,
waar met behulp van oorlogen de grens tussen
Duitsland en Nederland doorheen getrokken werd.
Twente is een twistgebied geweest, niet alleen op het
politieke vlak, maar ook religieus, doordat de Staten, die
ook Twente wilden inlijven, Lutheraans waren
georiënteerd en de Tukkers in die tijd onder de
hegemonie van de katholieke Spanjaarden behoorden.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat de aard van de
Twentenaren, geboren in donkere en angstige tijden,
gevormd in de geest van het vroege katholicisme, nu
verder cultureel veranderd werd in de Spaanse tijd. Het
werd een Bourgondisch leven, inclusief de viering van
Karnaval, afkomstig uit het zuiden, duidelijk niet uit het
westen, en verfoeid door andersdenkenden. Anderzijds
80

Saxion Hogeschool – een nieuwe naam gebouwd op het verleden.
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was er altijd gevaar om bij een andere politieke macht of
protestantse religie ingelijfd te worden. Men moest op
zijn hoede zijn.
Niet alleen de boerenbevolking maar ook veel Twentse
notabelen keken daarom eerst de kat uit de boom.
Dikwijls zaten ze in een dilemma: waar en bij wie konden
ze hun eigenheid en hun land en bezittingen behouden.
Ook kerkelijk werd het gewest Twente heen en weer
geschud, horend bij aarsbisdom Utrecht of bij bisdom
Deventer of ingelijfd zoals in 1665 door bisschop van
Galen uit Münster, alias Bommenbeernd of ook wel eens
genaamd Beernke de Koodeef81.
Ook zagen ze de pastoors komen en gaan, soms geliefde
pastoors,
andere
keren
bijzonder
autoritaire
geestelijken, bij wie een meelevend pastoraat en
affiniteit met de bevolking zoek was.
Twentenaren in het algemeen zijn “mede door de
gruwelijke gebeurtenissen van oorlog en strijd
conservatief van aard, behoudend, confessioneel,
katholiek en trouw aan de koning. En tegen
verandering”82. Misschien waren dit reeds hun
karakteristieken vóór de geschiedschrijving, gevormd uit
angst en vrees voor de goden, die hen in de gaten
hielden vanaf de wolken, en die met hun paard en
wagen daar over heen donderden. Nee, op aarde was
het geen gemakkelijk leven, want daar heerste ook nog
vrees voor de Witte Wieven83 en voor rovers, bandieten
81

Barend van de bommen en dief van de koeien.
Katholiek Twente, wikipedia.
83
Spoken, heksen.
82
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en ander gespuis, dat er voor zorgde dat het beter was
om het achterste van jouw tong niet te laten zien.
Ook de droge humor, zoals bv. algemeen bekend
geworden door Herman Finkers, wordt gezien als typisch
Twents. Zo zijn zij gevormd door de eeuwen heen. Een
Twent is een Twent, een Fries is een Fries.
Ik beperk me tot deze paar opmerkingen ook als
achtergrond voor het missionaire denken, waar we meer
aandacht aan moeten besteden, omdat dit aspect
onderbelicht is in de geschiedschrijving van Twente.
Toch is er allereerst nog een aanvullende vraag die
bijzonder intrigerend is, namelijk kunnen we spreken
over een Katholicisme in Twente dat anders is dan
elders, niet alleen vroeger en niet alleen gebaseerd op
de volksaard, maar ook nu in deze tijd en specifiek voor
deze regio?
Twents Katholicisme kan typisch genoemd worden
vanwege de integratie van het animistisch geloof van
onze Saksische voorouders met het Christelijk geloof,
heel eenvoudig gepreekt door o.a. de H. Plechelmus84
volgens de korte geloofsbelijdenis van Nicea85.
De eerste geloofsverkondigers hebben niet veel bevelen
of verboden uitgevaardigd. Het bekendste verbod was
84

“Een opofferende herder, een vader van Oldenzaal, in geheel de
streek door zijn deugden beroemd”: geschreven op een houten
tafel in het voormalige kapittelhuis te Oldenzaal.
85
De geloofsbelijdenis van Nicea-Constantinopel bevat de
essentiële leerstellingen van de kerk, namelijk over de menswording
van God in Christus en over de Drieëenheid.
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het eten van paardenvlees. Paarden werden namelijk
geofferd aan Wodan. Niet alleen vanwege deze oude
traditie van een eenvoudig geloof, maar ook vanwege de
mondigheid van de hedendaagse mens is het niet
verwonderlijk dat groot bezwaar wordt aangetekend
tegen de nieuwe regelgeving vanuit de bisschoppen, een
regelgeving die niets van doen heeft met het leven van
de mens en die dus in feite ook tegen de volksaard
ingaat.
Vele gebruiken van het oude geloof in goden op de
wolken en Witte Wieven in de mistige velden of de
hellehond van de Tankenberg werden niet verboden,
maar werden geïntegreerd, d.w.z. overgenomen door en
aangepast aan het nieuwe geloof. Tegen deze
achtergrond kan dus al gesproken worden over een
Twents katholicisme. Stug hebben de Tukkers
vastgehouden aan enkele gebruiken.
Voorbeelden hiervan zijn:
a. Het blazen op de midwinterhoorns, voorheen
een gebruik om de boze geesten te verjagen
of om de midwinter aan te kondigen, wordt
nu nog steeds gebruikt vanaf de eerste
zondag van de Advent tot het feest van
Driekoningen, de Drie Wijzen uit het Oosten.
Het staat bekend als ‘den oalen roop’86.
b. In Denekamp wordt de paasstaak gehakt en
door de stad naar het paasvuur gesleept.
Boven op de staak wordt een ton met olie
86

De oude roep.
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gezet en een afbeelding van Judas, de
verrader van Christus. De paasvuren komen
eveneens uit de oudheid, ook om boze
geesten te verjagen. Of om de lente aan te
kondigen: het oude moest verbrand worden.
c. Een mooi voorbeeld van symbiose bevindt
zich op de Tankenberg bij De Lutte, waar aan
de ene kant van de heilige heuvel zich het
Koepeltje, de Tafana87-koepel, bevindt, de
plaats waar de Saksische vrouwen bijeen
kwamen voor hun vruchtbaarheidsrituelen en
aan de andere kant bevindt zich het
Mariakapelletje, gebouwd na de Tweede
Wereldoorlog, waar veel kaarsen worden
aangestoken voor de noden van de mensen
in deze tijd of uit dankbaarheid voor
verhoorde gebeden.
d. De oogstdankfeesten zijn ook terug te leiden
naar de oudheid. Goden en geesten werden
bedankt voor de opbrengst van het land. Ze
zijn nu niet verbonden aan een specifieke
heilige; wel zijn ze in sommige plaatsen nogal
prominent geworden, zoals de Stoppelhaene
feesten in het naburige Raalte.
Er zijn enkele specifieke gebruiken die in de loop der
eeuwen na de kerstening binnen het christendom
ontstaan zijn in Twente. De volgende voorbeelden
versterken het beeld van een Twents katholicisme nog
87

Godin; beschreven in Tacitus.
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meer, want ook deze voorbeelden zijn specifiek voor
Twente:
a. In Ootmarsum wordt elk jaar op Paasmorgen het
‘Christus is Opgestanden88’ gezongen door acht
jonge mannen, gekleed in een lange regenjas en
met een hoed op. De groep trekt al zingend rond,
gaat dwars door sommige huizen heen, heeft
twee keer een korte pauze in een café en eindigt
in de kerk met een korte Eucharistieviering. Dit
gebruik, vlöggeln genaamd, is waarschijnlijk
ontstaan in de tijd toen de monniken van ’t Stift
in Weerselo elk jaar hun paasplicht gingen
vervullen in Ootmarsum89.
a.

HET VLӦGGELN IN OOTMARSUM
88

Zie appendix 3
De oorsprong van het vlöggeln wordt ook toegeschreven aan de
komst van de flagellanten ten tijde van de pest.
89
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b. In Oldenzaal wordt met Kerstmis tijdens de preek
het Oldenzaals Kerstlied gezongen ‘Een kinderlyn
so lovelyk’90. Het wordt staande twee keer
achtereen gezongen, waarna de preek wordt
hervat.
c. Vooral vanaf de Reformatie werd het gewoonte
dat Twentse boeren hun eigen huis en land
zegenden op paaszaterdag, wanneer het nieuwe
wijwater was gezegend in de kerk. Feitelijk was
er een grote zelfredzaamheid met betrekking tot
huiselijke gebeden en zegeningen.
d. De Gerardus Majella devotie in Glanerbrug moet
gezien worden als een geïmporteerde devotie
door de paters Redemptoristen, die vanuit
Limburg (Wittem) neergestreken waren in
Glanerbrug en daar een klooster hadden
gesticht.
e. Sommige gebruiken zijn zeer plaatselijk of
persoonlijk gebonden. Zo is het maken van een
rozenkrans door eikels en kastanjes aan elkaar te
rijgen nogal bekend geworden door Herman
Finkers.
f. Geveltekens werden geplaats op de meeste
boerderijen, zodat men kon zien of er
katholieken
of
protestanten
woonden.
Geveltekens zijn nu weer echt in trek gekomen
90

Zie appendix 2
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en worden ook op de deurpost of binnenshuis in
de huizen in de steden gebruikt als teken dat de
bewoners van Twentse afkomst zijn. Vreemd
genoeg worden op sommige protestantse
boerderijen voorchristelijke tekens gebruikt zoals
een donderbezem of paardenkop.
g. Dauwtrappen is een geliefde bezigheid
geworden. Het is een gebruik om ’s
morgensvroeg op Hemelvaart te gaan fietsen of
wandelen, dauw-trappen. Tegenwoordig is er
ook een Hemelvaartnachtwandeling (LonnekerLosser), die besloten wordt met een viering in de
vroege morgen. Secularisatie heeft ook hier
toegeslagen; dikwijls wordt een kratje bier
meegenomen voor onderweg.
Ook moet rekening gehouden worden met enkele
factoren die de instandhouding van een Twents
Katholicisme bevorderd hebben, vooral tijdens de
Tachtigjarige Oorlog. Deze factoren zijn niet noodzakelijk
van Twentse oorsprong. Ze horen wel bij de complexiteit
van een cultureel en religieuze Twentse identiteit.
a. Philippus Rovenius (1573-1626) heeft een
bijzondere plaats ingenomen in de
bescherming van het katholieke geloof vooral
in Oldenzaal door zijn wijsheid van handelen
ten opzichte van de Staten. Hij was de
kleinzoon van Melchior Winhof (1500-1585),
burgemeester van Ootmarsum. Hij werd de
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deken van het Kapittel van Oldenzaal. Niet
voor niets is een katholieke school in de
Drieëenheidsparochie
van
Oldenzaal
vernoemd naar hem.
b. De Klopjes hebben ook een grote rol
gespeeld
in
de
bescherming
en
instandhouding van het katholicisme in
Twente, zoals ook in andere delen van het
land. In Borne bleven de Klopjes bestaan tot
het eind van de 19de eeuw, namelijk tot 1895.
Ze werden daar ook wel de Birr-Jannoakes
genoemd, omdat ze de stervenden
bijstonden
met
hun
gebeden
en
aanwezigheid. Hun taak was om de mensen
bij elkaar te roepen wanneer er een H. Mis
was in een Schuurkerk of Schuilkerk of bv.
onder de Kroezeboom, waar ook nu nog
jaarlijks een oecumenische viering wordt
gehouden. Ze hadden geloftes op zich
genomen in het openbaar, te midden van de
gemeenschap van gelovigen.
Op het missionaire vlak mag hier ook BirrTrui91
genoemd
worden.
Zij
bleef
ongetrouwd, was zwak van gezondheid, maar
bracht
lopend
haar
gehele
leven
Missieblaadjes rond in Oldenzaal en
omgeving.
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Geertruida Engelbertink, ook Bid-Trui genoemd, is ondanks haar
slechte gezondheid 103 jaar geworden.
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c. Pastoor Smithuis kwam vanuit Duitsland
regelmatig naar Ootmarsum voor pastoraal
werk bij mensen thuis, in boerderijen of in
een kapelletje. De protestantse notabelen
gedoogden hem en zijn werk en gingen zelfs
op bezoek bij hem in Duitsland. We kunnen
hier een vorm van oecumene zien,
kenmerkend voor het Twents Katholicisme.
Men stond elkaar niet naar het leven. In 1810
werd door de Protestanten de kerk in
Ootmarsum zonder problemen weer
teruggegeven aan de Katholieken. Deze
oecumene werd niet beleefd in plaatsen waar
Protestanten
uit
Holland
waren
neergestreken, want daar werden zelfs
katholieke kinderen in voogdij van
protestantse gezinnen geplaatst (rond 1730)
om hen een ‘heropvoeding in het geloof’ te
geven.
Pastoor Johan Laarhuis uit Woolde, gestorven
in 1608, was werkzaam vooral rond Delden
en ging van schuilkerk naar schuilkerk,
mensen bemoedigend om te volharden in het
katholiek geloof.
Een deel van de bevolking van Twente bleef
katholiek, ofschoon hun pastoor of
burgemeester overging naar de godsdienst
van de Staten. Het maken van deze eigen
keuzes in het religieuze leven wordt ook
doorgezet in de huidige tijd.
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d. Een aantal nieuwe dorpen, zoals Rossum,
Saasveld, Deurningen en De Lutte is
voortgekomen uit schuilkerken. De katholieke
boeren die de Thij92 als schuilkerk hadden
vormden het dorp Rossum. Schuilboerderij
Saasveld werd het dorp Saasveld. Hun
nieuwe kerken werden dikwijls toegewijd aan
de H. Plechelmus.
e. Opmerkelijk is ook dat veel Twentenaren niet
het oude adagium ‘cuius regio, illius religio’93
hebben gevolgd. De adel en notabelen in
Twente gingen over naar de Unie van Utrecht
(1579), zoals Robert van Ittersum, die eerst
de Spanjaarden volgde en toen de Staten,
maar de bevolking volgde hen niet. Sommige
notabelen kozen voor een vrijgeleide, een
zgn. ‘sauvegarde’ of vertrokken naar
Duitsland.
De bevolking rond Diepenheim en Delden
koos gewoonlijk wel voor de godsdienst van
hun heer, omdat ze van hem afhankelijk
waren doordat ze een boerderij gepacht
hadden.
f. De uitdrukking ‘ik kom van Losser en weet
van niks’ kan herleid worden naar de
moeilijke situatie waarin het kerkdorp Losser
zich bevond. De katholieken hadden in feite
92
93

De Thij – momenteel een wijk van noord Oldenzaal.
Aan wie behoort de regio, aan hem behoort de religie.
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een uitwijkplaats in Duitsland voor de
beleving van hun geloof: Maria Vlucht op de
Glaan. Ze gingen daar naar het klooster
Bardel, maar als ze onderweg tegengehouden
werden, ‘wisten ze van niets’. De teruggave
van de Martinuskerk aan het Katholicisme
ging niet zonder slag of stoot. Je moest
niemand vragen of ze iets wisten. Het
antwoord was ook dan steevast: ik weet van
niks!94 Het interieur van de kerk, zoals orgel,
preekstoel e.d. werd door de Protestanten
meegenomen. Tijdens het eeuwfeest van de
teruggave werd door W. Knuif in 1910 een
lezing uitgesproken: De heroverde Burght.
Het was niet een voorbeeld van oecumene.
Sommige kerken in Twente zijn door
Lodewijk Napoleon (1778-1847) bij zijn
bezoek aan Twente aan de katholieken
teruggegeven zonder problemen.
Het bovenstaande geeft geen aanleiding te zeggen dat
het Twents katholicisme oorsprong is van roepingen tot
het missionaire of religieuze leven.
De uitdaging om zich als missionaris ten dienst te stellen
van de Kerk is pas later te vinden in Het Grote Missie
Uur, zoals gesteld in het Voorwoord.
94

Deze uitdrukking wordt tegenwoordig voornamelijk gerelateerd
aan de tijd van de smokkelaars. Wanneer iemand betrapt werd wist
hij van niets.
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Bovendien, er was natuurlijk geen enkele mogelijkheid
om missionaris te worden vóór het herstel van de
Hiërarchie in 1853, tenzij iemand zich had aangesloten
bij een missionaire Orde in Italië of Spanje.
De Twentse katholiciteit gaf later wel richting aan het
werk van de Twentse missionarissen met hun Twents
karakter: de kat uit de boom kijken, hard werken,
respect voor de ander, een goede ‘noaber95’ zijn voor
eenieder: daarin waren ze natuurlijk wel enigszins
anders dan hun collega-missionarissen uit Brabant of
Noord Holland.
Mill Hillers in het algemeen hebben misschien wel een
bijzondere dimensie toegevoegd aan het missionaire
werk meer dan andere congregaties, want ze werden
opgeleid in een multiculturele setting, Engelsen, Ieren,
Tirolers, gezamenlijk in één opleiding met Nederlanders
en ze werkten in de Missie dan ook gezamenlijk met
verschillende nationaliteiten.

INTERMEZZO 5.
GELUKZOEKERS
De missionarissen, de noabers, de mensen in ‘hun
missie’ hebben een ding gemeenzaam: het zijn allemaal
gelukzoekers. Missionarissen mogen dan misschien op
de eerste plaats gelukbrengers zijn, maar ze zijn
95

Zie inleiding over ‘noaberschap’.
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evenzeer gelukzoekers. Ze hebben ook met elkaar
gemeen dat sommigen er in slagen om geluk te
verkrijgen en anderen slagen er niet in en blijven steken
in ongeluk.
Het is mooi te weten dat al in 1776 het streven naar
geluk, ‘the pursuit of happiness’, als een recht van elke
mens in de Onafhankelijkheidsverklaring in de VS werd
vastgelegd.
De Daya mensen van Serawak staan er om bekend dat
ze altijd maar weer op zoek gingen naar nieuw land om
een betere rijstoogst te verkrijgen, grotere vissen in de
rivier, meer wilde varkens in het oerwoud. Altijd weer
werden nieuwe langhuizen op nieuwe plaatsen gebouwd
tot de verstedelijking toesloeg en de overheid het land
in bezit nam.
In theater De Kleine Willem te Enschede werd gezegd
dat geluk is: “op de eerste lentedag van het jaar een
plaatsje in de zon op een mooi terras”. In Enschede is
voor velen een plaats in de zon op een terrasje in het
centrum, maar nog meer mensen zijn afwezig. Het is
een minderheid die daar het geluk vindt.
We weten ook dat voor de meerderheid van de mensen
geluk een zoektocht is naar een bestaan vrij van angst
voor vervolging, ziekte of armoede. Weinig mensen zijn
het eens met de stelling dat ‘iedereen van de wereld is
en de wereld van iedereen is’.
Gerard Peek zei op het eind van de zoektocht naar geluk
dat “als je hier geboren bent, je al een hoofdprijs te
pakken hebt”. Hij sprak over het geboren worden in het
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vrije rijke Westen96. Veel mensen laten die hoofdprijs
zich niet ontnemen en keren zich tegen de komst van
vreemdelingen en vluchtelingen.
Missionarissen zijn bij uitstek dragers van het geluk, die
alle mensen willen laten delen in het grote geluk dat niet
in de hemel, maar hier op aarde te vinden is. “Waartoe
zijn wij op aarde? Om hier en hiernamaals gelukkig te
zijn”, zo leerden wij in de oude catechismus. Waar leg je
de nadruk?
Missionarissen: gelukbrengers en gelukzoekers. Het een
kan niet zonder het ander. Het geldt voor iedereen, ook
voor mensen in een huwelijk, op de werkvloer, waar dan
ook. Geluk ontstaat wanneer we er in slagen om te
denken in termen van ‘wij’ in plaats van ‘jij en ik’; dan
zijn we er in geslaagd om onze zoektocht naar geluk tot
een goed eind te brengen. De brieven van de eerste
missionarissen gingen over ‘ze’, ook de e-mails van veel
tegenwoordige toeristen. Tegenwoordige missionarissen
schrijven meestal over ‘wij’.

***
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Thé Lau en onze jacht naar geluk, Twentsche Courant Tubantia,
negen maart 2015.
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2. MISSIONAIRE PROJECTEN IN TWENTE.
Waar dan kunnen we nu in onze tijd het missionaire
leven van Twente ontwaren? Is er überhaupt een
missionair leven? Als de woorden ‘Missie’ en ‘missionair
leven’ als zodanig niet meer gebruikt worden, kunnen
we ze dan toch nog ontdekken in andere benamingen?
Kunnen we zeggen dat de volgende activiteiten
diaconaal zijn, wanneer ze gericht zijn op ‘de arme
ander’ en dat ze missionair zijn wanneer er een
gezamenlijkheid optreedt, ‘wij samen’? De twee
woorden diaconaal en missionair zijn moeilijk te
scheiden in het dagelijks gebruik. Hier volgt een aantal
voorbeelden, zomaar bijeengeraapt, lang niet volledig.
Allereerst kunnen, vooral in het kader van diaconaal
missionair werk, de kerkelijke missiecollectes worden
genoemd.
Jaarlijks worden collectes, gewoonlijk na het verspreiden
van
informatiemateriaal,
gehouden
voor
de
Nederlandse Vastenaktie, de Memisa of Medische
Missie Actie, voor medische projecten, medicijnen e.d.,
voor de Miva, de Missie Vervoersmiddelen Actie, voor
Solidaridad, de Adventscollecte voor Latijns Amerika,
voor het Steunfonds van de missionarissen. De
opbrengst van deze collectes loopt terug, samengaand
met de terugloop van het aantal kerkgangers.
Een van de oudste en langstlopende missionaire
projecten in Twente is ongetwijfeld de Midvastenloop,
een gesponsorde wandeltocht van 40 km., die elk jaar in
de noordoosthoek van Twente wordt gehouden met als
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startpunt de blokhut in Rossum. Het is een initiatief van
de MOV-groep97 van het toenmalig dekenaat Oldenzaal
en begon reeds in 1979 op voorstel van twee Mill
Hillers98, destijds leden van het Missionair Promotion
Team, Roosendaal. Elk jaar lopen 1500-2000 mensen de
40 km., of een gedeelte ervan, voor de Vastenactie en
projecten in Afrika, voor de arme medemens. De
jaarlijkse opbrengst is rond 40.000 euro.
Trouwens, MOV-groepen bestaan nog in vele parochies.
Sommige groepen beperken zich tot het voorbereiden
van een liturgie voor de Vastenactie of Solidaridad,
terwijl andere groepen meer actief bezig zijn met
bovengenoemde acties en ook met eigen projecten.
Missie en Ontwikkeling zijn meestal diaconaal. Vrede
lijkt meer het onderwerp van een missionaire activiteit.
In de Pancratius parochie (Tubbergen e.o.) wordt ook
aandacht besteed aan Stichting SAM, kledinginzameling,
Vraag en Aanbod, inzameling van oud gereedschap en
ook heeft daar de Wereldwinkel in de pastorie hun
aandacht. Een Wereldwinkel is ook aan de missionaire
kant, want rechtvaardigheid in werk wordt nagestreefd.
Ter ondersteuning van het Pandipieri project in Kenya
wordt in Hengelo, de geboorteplaats van fr. Hans
Burgman, ook jaarlijks een gesponsorde 40 km.
looptocht gehouden, zij het op kleinere schaal.
De Twentse Stichting Anaïs ondersteunt al sinds 1991
projecten in Zuid India, zoals het Mercy Home in
97
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Missie, Ontwikkeling en Vrede
Kees Groenewoud en Ben Engelbertink.

222

Dharmapuri, niet ver van Madras, waar Fr. Aelen mhm
vroeger aartsbisschop was.
In Oldenzaal en Denekamp staat al jarenlang de
populaire Missietent op de kermissen. Oorspronkelijk
werden kleine donaties gegeven aan de Oldenzaalse en
Denekampse missionarissen. De bakens zijn verzet,
zodat nu kleine missionaire projecten worden
gefinancierd.
De Waijers-Schasfoort Stichting, de sponsor van dit
boek, is opgericht ten bate van de priesteropleiding in
het Zuiden en geeft elk jaar via Missio Nederland
ondersteuning aan 11 priester-kandidaten. Ook wordt
jaarlijks een klein project in Oldenzaal ondersteund.
In Denekamp bestaat een kaartclub, oorspronkelijk
opgericht voor het missiewerk van fr. Fons Eppink.
Tegenwoordig gaat de opbrengst nog steeds naar
missionaire projecten in Congo, Oost Afrika en India.
De Voedselbank99 krijgt een warm hart toegedragen bij
alle lagen van de bevolking. In veel kerken staat een
doos om bijdragen voor de Voedselbank te verzamelen;
veel bedrijven en organisaties geven ook bijdragen, zoals
bv. ook een vrouwengroep in Enschede ‘Breien voor
Jetje’.
Er is nog steeds een grote groep mensen die zich inzet
voor de bovengenoemde projecten. Het valt op dat veel
mensen zich meer aangetrokken voelen tot een bekend
project, opgezet door iemand uit de buurt of uit
99

De Brood-uitdeling aan arme boeren en burgers op de Ageler Es
op de eerste week na Pinksteren is een voorloper van de
voedselbank.
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dezelfde stad ter ondersteuning van een persoon in een
ver land dan tot landelijke acties. Nieuwe projecten
hebben nieuwe benamingen.
Enkele Twentenaren, vooral uit de Pancratiusparochie
van Tubbergen e.o. zijn uitgetrokken, meestal op privéinitiatief, naar een land of een bepaalde volksgroep in
het Zuiden. Ze worden ondersteund door de plaatselijke
MOV-groepen.
Een voorbeeld van eigen project onder de hoede van de
Vastenactie komt uit Losser, waar een groep vrouwen
zich inzet voor het project: ‘Krediet voor Moeders en
Oma’s in Kenia’, opgezet door Ageeth Potma100. De hele
parochie Maria Vlucht en de Jacobus parochie van
Enschede zet zich in voor dit initiatief als onderdeel van
de Vastenactie.
Het Diaconaal Platform in Enschede wordt gedragen
door achttien kerken met een groeiend aantal
vrijwilligers, ongeveer veertig in 2015, onder het motto:
“werk dat niemand anders doet, dat doen wij. En wij
doen dat werk voor iedereen”101.
In Oldenzaal werkten de Gemeente Oldenzaal, Impuls,
Amnesty International, de Syrisch Orthodoxe Kerk, de
Hofkerk, de Plechelmus Parochie, Otdib, de Hilal Moskee
en de Stichting Palet samen aan de manifestatie ‘Samen
Een’ en spraken zich op 17 januari 2015 uit voor Vrijheid,
Gelijkheid en Broederschap102.
100

Ageeth komt uit de diaconie van het studenten pastoraat en was
lid van de dekenale MOV; zij heeft ervaring opgedaan in Mexico.
101
Jan Bonne Veldhuizen.
102
Ton Agterbos in Kerktijd maart 2015.
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Een ander project, waar twee jonge vrouwen uit Losser
aan deelnemen, is Cycle 4 Girls, een project door en
voor vrouwen, waarbij kinderen in bijzonder armoedige
omstandigheden financieel worden geadopteerd om
hun leefwereld te verbeteren. Moderne communicatie
media zoals Twitter en Facebook worden gebruikt om
bekendheid te geven aan dergelijke projecten.
Een derde voorbeeld komt uit de PGE, de Protestantse
Gemeente Enschede, dat een diaconaal-missionair
programma voor de zeven weken van de 40-dagentijd
2015 ondernam:
-

Werkende handen: een soort mantelzorg project.
Biddende handen: voor eenieder om ons heen.
Delende handen: voor de Voedselbank.
Steunende handen: voor Amnesty International.
Open handen: vluchtelingen uitnodigen.
Ontvangende en delende handen: spaardoosjes.

De Vastenactie erkent zelf ook dat ‘eigen doelen
projecten’ gemakkelijker ondersteund worden.
Er is een Armeniё stichting in Tubbergen, een Matamba
stichting voor Tanzania in Almelo, er is een Small World
Foundation, een stichting Bal Anand, ondersteuning
voor een kleuterschool in Colombia, een project in India,
een Stichting Cichon, een schoolproject in Ethiopiё via
Respo International, een project Chiapas in Mexico, een
project in Kenia namelijk een weeshuis Roswitha Maria
Mainka en een stichting Sanyang in Gambia met nog
verscheidene andere stichtingen en projecten waardoor
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grote delen van de wereld een verbintenis hebben met
het kleine Twente103.
Het Stedelijk Lyceum in Enschede heeft geregeld
projecten voor het Zuiden. In 2015 werd een project
landbouwschool in Burkina Faso georganiseerd met een
opbrengst van 4000 euro. Diaconie en Missie liggen heel
dicht bij elkaar.
Sri Lanka heeft de aandacht getrokken van een aantal
hulporganisaties; een voorbeeld daarvan is de Dr.
Reijntjes Dovenschool, waarvan Bill Engbers, een neef
van mij, penningmeester is. Een andere neef, Gerard
Reuver, is zeer betrokken bij de Wereldwinkel Oldenzaal,
Amnesty International en de MOV-groep van de Thij en
is zelf als vrijwilliger samen met zijn vrouw uitgezonden
geweest naar een school in Zambia.
Wanneer we dan rondvragen over dragers van projecten
en over initiatiefnemers dan komen we al gauw uit bij
degenen die een Derde Wereld ervaring hebben gehad
als vrijwilliger, bij familieleden van een missionaris of bij
mensen die als reiziger of toerist getroffen werden door
een bepaalde schrijnende situatie.
Betteke Vredeveld104 (24) uit Borne heeft haar stage
maatschappelijk werk gelopen in de sloppenwijken van
Skandaalkamp bij Kaapstad in Zuid Afrika. Ze was zeer
getroffen door het lot van de kinderen van moeders, die
aan alcohol verslaafd waren, probeerde verandering te
brengen in de leefwijze van de mensen daar en hoopte
103

Jacqueline Meupelenberg, profielhouder diaconie Tubbergen.
Auteur van het boek De Laatste Druppel, zie
www.worldimpression.nl
104
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dat haar Missie een betere toekomst van deze jeugd zou
betekenen.
Losser heeft een actieve diaconale en missionaire
groepering105. Er is in de parochie een werkgroep MOV
van ongeveer acht betrokken vrijwilligers, die zich op en
top inzetten. Er is een Gambia project van fam. v.d.
Meer, een kaarsenmakerij. Ruud Vaanholt zet zich in
voor een school in Kenia. Jaarlijks wordt de missie
collecte van de Gerardus bedevaart gebruikt voor
projecten in het Zuiden. Ook het verzorgingshuis
Oldenhove is hierbij betrokken.
De vier kerken in Glanerbrug ondersteunen
oecumenisch doelen in landen waar ze mee verbonden
zijn.
Het jongerenpastoraat houdt jaarlijks in de paastijd de
eier-actie voor een goed doel ergens in het Zuiden.
De diaken in Losser heeft twee maal in Sri Lanka de
bouw van een school voor weeskinderen ondersteund.
Tijdens de hemelvaartnachtwandeling wordt het ene
jaar gelopen voor een goed doel daarginds en het
andere jaar voor een project hier in Nederland.
Het parochieverband Maria Vlucht houdt in Glanerbrug
een Diaconale Zondag met een Noabermaaltijd om de
Vastenactie te vieren en uit te leggen.
Zo zijn er nog dozijnen andere projecten in scholen en
parochies.

105

Diaken Bert Huitink gaf een goed overzicht van de activiteiten in
Losser, Enschede en Haaksbergen.
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Er is een onderzoek gedaan naar de duur van deze
projecten en het blijkt dat een groot percentage, zelfs
tot 78 procent, continue de aanwezigheid van of contact
met de donor kan genieten106.
Weinig informatie is ontvangen uit de noordwesthoek
van Twente. Ongetwijfeld zullen ook daar diaconale en
missionaire projecten aanwezig zijn.
Uiteraard zijn er ook veel negatieve stromingen in de
samenleving van de Twentse bevolking. Wanneer we
goed rondkijken ontdekken we veel positieve
initiatieven, die het hoofd kunnen bieden aan de andere.

***

106

Onderzoek Wilde Ganzen over 93 projecten. India scoorde zelfs
tot over 90 procent. Onderzoeker Sara Kinsbergen zei dat het aantal
projecten dat niet meer bestaat te klein is voor één verklarende
factor. Trouw 25 februari 2015.
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3. TWENTE EN MISSIE ANNO 2015.
Bovengenoemde projecten komen voort uit een
duidelijke betrokkenheid bij het wel en wee van de
mensen die een steuntje in de rug nodig hebben. In het
algemeen zijn ze nogal diaconaal gericht.
Is die betrokkenheid aanwezig vanwege een min of meer
katholieke of christelijke achtergrond of kan gezegd
worden dat de deelnemers aan deze projecten
gewoonweg hun hart laten spreken vanuit hun Twentse
aard of misschien tegenwoordig voornamelijk uit
humane overwegingen?
In de blog van Mill Hill107 beschreef Steven van den
Heuvel, jongerenwerker, zeven karaktertrekken van een
missionaire parochie.
In het kort zijn het de volgende:
-

107

iedereen is van harte welkom
we versterken de persoonlijke ontmoeting met
God.
We vertellen eenvoudig de boodschap van het
evangelie.
We leven samen met de armen.
We leren samen in kleine groepen over het
geloof.
We geven vertrouwen aan jonge mensen.
We gaan confrontaties niet uit de weg.

www.millhillmissionaries.co.uk.
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De diaken in de parochie Losser (Maria Vlucht) gaf
vanuit zijn eigen werkterrein een andere omschrijving,
wel met ongeveer dezelfde kenmerken, maar dan vanuit
een samenvoeging van diaconie en missie.
Hij zei dat “wij een parochie zijn die diaconaal op weg is,
naar buiten gaat, de straat op, en de handen uit de
mouwen steekt. Dat is wel een beetje ons motto. Dat
vinden we terug in onze werkgroepen, veel bezoek aan
zieken thuis en in de ziekenhuizen en ook aan
nabestaanden. Het is de diaconale werkgroep die een
aantal keren per jaar de boer op gaat om te horen wat
er leeft in de omgeving. Wij hebben onze diaconale
zondag, waarin wij ons diaconale werk presenteren en
mensen daar warm voor maken. Dit jaar is er de beurt
aan de caritas om mensen bewust te maken van hun
werk. Er is een diaconaal beraad dat zich hier mee bezig
houdt en zich blijft ontwikkelen. Dan is er nog de
betrokkenheid bij de vormsel en eerste communie
projecten, waarin de diaconie ook centraal staat.
Ja, wij zijn missionair; we zijn bezig met de diaconie, we
zijn bezig met de mens in nood, de mens die wij
proberen te helpen. Wij gaan de deuren van de kerk uit
om op weg te gaan. Daarin zijn wij ‘doe’ mensen.
Terugkijkend zie ik dan dat in Losser de scholen
betrokken werden bij de advents- en vastenactie. De
betrokken mensen, leden van de geloofsgemeenschap,
zijn gericht op de wereld. Dikwijls zijn het ook mensen,
die zich niet thuis voelen in het instituut kerk, maar wel
mensen met een diaconaal geloof, een geloof van op
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weg gaan met een missie”! Het woord ‘missie’ wordt
hier gebruikt als doel en taakstelling.
Bovengenoemde aspecten zijn kenmerken van een
diaconale missionaire geloofsgemeenschap, zoals ook
bisschop de Korte van Groningen zich ten doel stelt in
breder verband. Hij legt minder nadruk op de diaconie,
de hulpverlening, maar is meer uitgesproken over
initiatieven om de geloofsgemeenschappen in zijn
bisdom missionair te maken. Hij is hierover bezorgd,
niet vanwege een tekort aan priesters, maar juist om de
kerk van iedereen te doen zijn, zoals Vaticaans Concilie II
zich ten doel heeft gesteld: samen op weg, open naar
elkaar in een constante dialoog, pelgrims met elkaar,
oecumenisch, interreligieus. Deze ‘volkskerk’ is
tegenovergesteld aan de kenmerken van de
zogenaamde ‘priesterkerk’ van vóór het Tweede
Vaticaans Concilie (1961-1963), een kerk die velen van
de ouderen nog goed kennen, een kerk die in het
algemeen door mensen van middelbare leeftijd en
vooral door jongeren de rug is toegekeerd, maar ook
een kerk die weer terug zou kunnen komen bij een klein
deel van de overblijvende katholieke gemeenschap.
Slechts een missionaire kerk kan een open kerk van de
toekomst zijn.
Bij het benoemen van de missionaire erfenis en om te
komen tot een inzicht in het huidige missionaire leven in
Twente moesten onze gedachten allereerst teruggegaan
naar het verleden, naar de tijd waar we uit
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voortkwamen. Pas daarna konden we een aantal huidige
diaconale en missionaire projecten opsommen. Zonder
die inzichten en voorbeelden van huidige projecten zou
het heel moeilijk zijn om conclusies te trekken uit de
enquête die gehouden is over het missionaire gehalte
van de huidige tijd in Twente en de gesprekken die
gevoerd zijn met Mill Hillers en hun omgeving anno
2015, 125 jaar na de vestiging van Mill Hill in
Nederland108. Immers, de begrippen ‘missionaris’,
‘missie’ en ‘missionair’ zijn veranderd, ongetwijfeld, en
behoren bij een verleden tijd.
Nieuwe woorden worden gesproken in een nieuwe taal.
Het gevaar blijft bestaan dat we in twee talen spreken,
zoals dat bv. nog steeds wordt gedaan wanneer een
kerkprovincie of bisdom ‘Missie’ wordt genoemd omdat
er te weinig priesters zijn.
Er zijn veel nieuwe bewegingen, voortkomend uit het
verlangen om te komen tot een diepere spiritualiteit en
‘wellness’ in deze tijd. Deze verinnerlijking is echter geen
Missie in de hedendaagse betekenis van het woord,
want het is essentieel dat een missionaire activiteit
gericht blijft op de ander, ‘naar buiten gericht’, in
dialoog, in diaconie, in het samen pelgrim zijn.
Nieuwe bewegingen ontstaan in de Derde Wereld
misschien nog meer dan hier in Twente, waar we zo
sterk gebonden zijn aan tradities. Als voorbeeld kunnen
we nemen de grote discussie rond het celibataire
priesterschap. We zijn getrouw aan Rome, aan de Paus.
108

Zie appendix pagina 268.
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Wanneer hij samen met de andere bisschoppen zou
zeggen dat de voorganger, de pastoraal werkende, de
vrijwillige, het Brood zou mogen zegenen en breken, dan
zouden de meeste mensen daar geen moeite mee
hebben, tenminste niet in grote delen van Europa. Zijn
woorden zouden wel op rotsen vallen bij degenen die de
zgn. priesterkerk voorstaan. De traditie is dat we met
ontzag luisterden naar de paus, ofschoon daar wel
barstjes in komen.
Het is zeer waarschijnlijk dat de meeste mensen de
Dominicanen gelijk gaven, toen ze de het voorstel deden
om vanuit de gemeenschap mannen of vrouwen aan te
wijzen, die het vertrouwen van de mensen al hadden
gewonnen en verdiend. Deze mensen hebben daardoor
zichzelf al bewezen om voor te kunnen gaan in de
Eucharistie. Men zou kunnen zeggen dat hier in het
Westen het celibaat geen rol meer speelt. De opinies in
de Derde Wereld, vooral in Afrika, staan trouwens heel
dicht bij die van de Westerse wereld. De mogelijkheid
om hier over te kunnen spreken hoort ook bij de
missionaire kerk.
Een grote verandering in de westerse wereld is de
afbouw van de missionaire instituten. Er zijn niet veel
Twentse religieuzen meer aanwezig in het Zuiden; toch
zijn er nog drie missionarissen uit Losser, die door velen
worden ondersteund in hun werkzaamheden, vooral
door het Weekend voor de Missionarissen aldaar, net
zoals enkele anderen uit andere plaatsen in Twente. En
er is nog één Mill Hiller, die in zijn 87ste jaar nog gewoon
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doorgaat met het filosoferen over onze tijd en
gewoontes.
Er zijn nu vele andere missionarissen, ofschoon ze niet
bij die naam genoemd worden en niet uitgezonden zijn
naar verre landen en vreemde culturen en andere
religies. Ik benoem weer een paar voorbeelden.
De beweging ‘Bewust Twente’ slaagde er in om 11OO
vrouwen bij elkaar te brengen bij de FIFE-vrouwenbeurs,
gecentreerd rond het thema ‘groeien in verbinding’. Het
woord ‘verbinding’ heeft dan uiteraard wel veel te
maken met het woord ‘missionair’, dat immers het
uitgaan naar de ander tot grondslag en motivatie heeft.
De economische crisis van het begin van de 21ste eeuw,
bracht de politieke stelling naar voren dat we leven in
een participatiesamenleving. Bedoeld werd in
eufemistische bewoordingen dat we elkaar moeten
helpen zonder financiële ondersteuning van de
overheid.
Uiteraard is het een economische maatregel, maar je
kunt het ook zien als een testcase voor hoeveel mensen
voor elkaar over hebben. Hulp aan de buren wordt
neergelegd bij de buurt; hulp aan familie wordt
neergelegd bij familie.
Sommigen zeggen hier niets mee van doen te hebben,
terwijl anderen zich geroepen voelen om de handen uit
de mouwen te steken en te doen wat gedaan moet
worden.
Als we ons beperken tot dit district Twente, dan wordt
er dus weer een beroep gedaan op de oude
noaberplicht van de Twentenaren, zoals zichtbaar
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geworden is in de organisaties Noaberhulp in St.
Isidorushoeve en in de wijkraad Veldmaat van
Haaksbergen. Het zijn organisaties om incidentele hulp
te verlenen. Door middel van telefoondiensten worden
vrijwilligers doorverbonden met hun buren, die om hulp
vragen voor het een of ander.
In het verlengde hiervan kunnen we ook een initiatief
van de Protestantse gemeenten in Enschede en Usselo
bekijken, een ‘Voor-een-anderdag’, beschreven in Kerk
en Stad109 als “Pannenkoeken bakken voor een ander,
wasgoed (heel veel wasgoed!) sorteren voor een ander,
wandelen met een ander, slaapkamers sauzen voor een
ander, snoeien voor een ander….”.
Natuurlijk is er ook al een film, geheten ‘Noabers’. In
deze film komt een vrouw van Turkse afkomst te wonen
in een Twents dorp en maakt kennis met haar
buurvrouw.
De vraag mag natuurlijk gesteld worden of een
hulpvraag alleen gehoord wordt door de noabers, die
een bijzondere christelijke of humane levensovertuiging
hebben? Bij wie zal de oproep tot mantelzorg gehoor
vinden110?
Het MST, het ziekenhuis in Enschede, omschrijft
mantelzorg “als de zorg voor een chronisch zieke
partner, een gehandicapt kind of hulpbehoevende
ouder. Dit is niet iets waar mensen bewust voor kiezen,
het overkomt je en je doet het gewoon. We spreken van
mantelzorg als iemand meer dan acht uur per week
109
110

Uitgave PKN, Enschede, maart 2015.
Discussie Henk Kolman, Enschede, januari 2015.
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en/of langer dan drie maanden zorgt voor iemand die
deze hulp nodig heeft”.
Het begrip noaberplicht is vanaf de oude voorchristelijke
tijd eigenlijk identiek geweest aan het concept
christelijke plicht. Mensen worden er op gewezen als
iets dat er bij hoort, zoals de hieronder staande foto van
de Carnavalsoptocht in Denekamp in 2015 laat zien met
de tekst: wie zorgt veur mekaar.
De tekst ‘wij zorgen voor elkaar’ kan ook een oproep zijn
aan allen die misschien niet bereid zouden zijn om voor
elkaar te zorgen. Het zegt ook, zoals met enige trots
geschreven staat op een viaduct over de A1: ‘Wij zijn
Twente’! Zo doen we dat hier. Het is onze aard. Meer
missionaris kun je eigenlijk niet zijn.

‘MISSION-STATEMENT IN DENEKAMP’, 2015111.
111

Wij zorgen voor elkaar; foto Fons Eppink.
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Een negatief aspect echter is dat sommige mensen er
van worden weerhouden zich dienstbaar te stellen aan
de gemeenschap vanwege aansprakelijkheidstelling,
wanneer iets verkeerd zou gaan112.
Op het einde van de 40-dagentijd zien we op het feest
van Pasen een cultuur rondom het ei: eieren
verstoppen, eieren eten maar ook uitwassen zoals het
gooien van eieren. Gelukkig was er ook reeds een
eeuwenoud gebruik van toenadering tussen rijk en arm
in deze eier-cultuur, doordat eieren deur aan deur
werden ingezameld of door de rijkere boeren werden
gegeven aan ziekenhuizen en huizen voor bejaarden113,
zoals aan het oudemannenhuis aan de Molenstraat in
Enschede.
Misschien is het Mission-statement van Denekamp een
oproep aan allen die zich ommuurd hebben met hun
eigen zorgen en beslommeringen en aan allen die zich
afgekeerd hebben van de maatschappij door een gevoel
van machteloosheid en zelfs door angsten voor het
onbekende.
De Stichtingen De Wonne en het Oecumenisch City
Pastoraat in Enschede zijn voorbeelden van activiteiten
waar het diaconale en missionaire verenigd zijn. Mensen
worden geholpen met ‘bed and breakfast’, diaconaal,
maar ook met een dialoog over hun eigen zoektocht,
missionair.

112
113

Discussie koffietijd Verrijzeniskerk.
Eiergadder’n kan betekenen eieren rapen of eieren inzamelen.
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Het is bekend dat de Syrisch-Orthodoxe mensen, die
weggevlucht zijn uit eigen land en nu vooral in Twente
wonen, in het algemeen weinig over hebben voor hun
buren, ofschoon in Syrië of Iran of Irak burenhulp even
sterk was als de noaberhulp in Twente. Door vluchteling
te moeten zijn, door met de dood bedreigd te zijn,
hebben velen zich in zichzelf gekeerd en willen velen van
hen nu zelfstandig door het leven gaan. Ze worden
hiertoe in staat gesteld door eigen werkzaamheden of
door het sociale systeem van uitkeringen114.
Hun kerk is nooit missionair geweest, ook niet in de
traditionele betekenis van het woord. Er is ook bijna
geen diaconale activiteit vanuit de kerk naar kerkleden
aan de rand van de kerk of van de samenleving.
Het bezoek van Patriarch Mor Ignatius Aphrem II in
februari 2015, die evenals aartsbisschop Polycarpus
Augin Aydin in Glane, bijzonder oecumenisch en
missionair is ingesteld, zou meer richting aan hun kerk
kunnen geven. In zijn toespraken kregen hulpverlening
in de nieuwe genocide115 van deze tijd en pogingen
wereldwijd om tot vrede in het Midden Oosten te
komen voorrang op alle andere activiteiten van de
Suryoye.
Noaberplicht kan gebaseerd zijn op een eeuwenoude
leefstijl die geïntegreerd is in het christendom maar kan
ook uitgegroeid zijn naar een hedendaags altruïsme. Een
voorbeeld hiervan is te vinden in het ‘broodfonds’ dat is
opgericht door enkele kleine zelfstandige ondernemers,
114
115

Discussie diaken Dag van de Syrisch Orthodoxe Kerk, Enschede.
De eerste genocide vond plaats in 1915, het Jaar van het Zwaard.
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die elkaar helpen in tijden van nood116. Daartoe leggen
ze maandelijks geld opzij om de noden van
ondernemers, die geen gebruik kunnen maken van
ziektekostenverzekeringen en uitkeringsfondsen, te
lenigen. Deze broodfondsen hebben dan ook lokale
namen gekregen zoals Noaberhulp, Reggebrood en
Twentewegge117.
Soms is het moeilijk een onderscheid te maken tussen
de missionaire en zoekende mens. Een activiteit zoals
‘dotpainten’118, het schilderen van je eigen verhaal met
behulp van de Aboriginal techniek van schilderen, hoort
ook bij missionaire activiteiten, omdat het mensen
zoekend samenbrengt in levensverhalen.
Misschien komt dit onderscheid tussen diaconie en
missionair samen in het Roessingh, dat via haar manege
speciale missionaire zorg heeft voor gehandicapte
mensen terwijl de biljartvereniging Voor Ons Genoegen,
diaconaal het overgebleven kasgeld aan deze manege
gaf119.
In Enschede Zuid vinden we een groep mensen die zich
noemt Vrijplaats Daglicht. Liederen worden gezongen
116

Info de Twentsche Courant Tubantia, de Ondernemer 21 febr.
2015: “het broodfonds is voor veel ZZP’ers een goed en goedkoop
alternatief voor AOV-verzekering”.
117
Afgeleid van Krentenwegge, een groot brood met krenten dat
gegeven wordt bij geboorte of huwelijk, ed.
118
In Enschede zijn drie groepen actief, in de pastorie van de
Verrijzeniskerk, in het City Pastoraat en bij de Engelssprekende
vrouwen van Twente. Een lid van deze groep heeft het dotpainten
uitgebreid naar Oldenzaal.
119
Hart van Enschede, 18 maart 2015.

239

“waarin het niet gaat om geloofswaarheid, maar om
levenswijsheid; liederen die ruimte bieden, waarin de
verscheidenheid aan zin en zaligheid groter is dan de
eenheid”120.
Het Huis van Spiritualiteit in Ootmarsum heeft ook een
sterk uitgaande beweging, een missionaire dimensie, als
ook een verdieping van spiritualiteit voor iedereen. Het
is een uitnodiging naar iedereen in de hele omgeving.
De openheid van een kerkgemeenschap wordt dikwijls
bemerkt in parochies waar een missionaris benoemd is
tot pastor, zoals in Rossum. De gastvrijheid die ervaren
werd in de Derde Wereld wordt als het ware
meegenomen naar eigen land.
Men kan zich terecht afvragen of Ecclesia Twente
typisch iets Twents is. Toch draagt deze beweging bij aan
het missionaire leven in Twente, omdat het zich richt op
de mensen aan de rand van het kerkelijk gebeuren; het
is een bijdrage van gelovige mensen die zoekend op weg
zijn om gestalte te geven aan het goddelijke in de
Twentse samenleving.
Men hoeft dan ook niet te concluderen dat deze
bewegingen van grote invloed zijn op het Twentse
karakter, maar het is wel zo dat het Twentse karakter
deze bewegingen anders doen verlopen dan elders. Het
is dikwijls schoorvoetend dat men gaat participeren in
deze ‘nieuwigheden’, zoals men het hier dikwijls
binnensmonds uitdrukt, want bovenal: ‘wie kiekt wa wat
wot’ - we zullen wel zien wat het wordt.
120

Aldus Verrijzeniskerk Vrijplaats 2015.
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Niet iedereen neemt deze afwachtende houding aan. Er
zijn ook stichtingen opgericht met een tamelijk militante
houding om de komst van vluchtelingen te voorkomen,
niet alleen bij de eerste komst van vluchtelingen, toen
de asielzoekerscentra werden opgericht, maar ook bij de
nieuwe komst van vluchtelingen in 2015.
Er is dit jaar veel gemor over het plaatsen van
vluchtelingen in Ootmarsum en ook in andere plaatsen,
vooral wanneer een groot aantal vluchtelingen wordt
toegevoegd aan een kleine dorpsgemeenschap.
Men zou de indruk kunnen krijgen dat een groot deel
van het missionaire elan verdwenen is en men eigen
geluk niet wil delen met anderen, ook niet met degenen
die huis en haard hebben verloren.
De missionaire stem komt dan toch weer naar boven
wanneer naar aanleiding van dit gemor geschreven
wordt: “Laten we ophouden met vooroordelen. Laten
we de ogen niet sluiten voor de echte noden in de
wereld en als Ootmarsummers pal gaan staan voor de
problemen die deze mensen hebben en de
verschrikkingen
die
de
meesten
hebben
121
meegemaakt” . Hierin mogen we de stemmen van Br.
Gerard, Zr. Barbara en Zr. Columba herkennen, stemmen
uit het verleden, 125 jaar geleden.
De hoofdredacteur122 van de Twentsche Courant
Tubantia, de krant die in Oldenzaal gebouwd is op het
121

W. Leverink in Tubantia-Twentse Courant 4-02-2015.
Martha Riemsma in de Twentsche Courant Tubantia 8 februari
2015.
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241

gedachtegoed van de vader van de Mill Hill Fathers
Bruggeman, deed een bijzonder goede en missionaire
poging om de angstcultuur, veroorzaakt door de
fundamentalistische Islam, zoals de IS, te doorbreken
met een oproep om Open Huis te zijn, om als religies bij
elkaar op bezoek te gaan. Kerken, moskeeën en
synagogen deden hun deuren open op 8 februari 2015.
Veel mensen hebben gebruik gemaakt van deze
gelegenheid om elkaar beter te leren kennen. De
redacteur schreef: “De kans op prettig samenleven is
groter met de deur open dan met de deur dicht”. Bij het
bezoek van enkele Syrisch Orthodoxe Christenen, enkele
Moslims en Proptestanten mocht ik zelf voorgaan in de
dienst in de Plechelmus Basiliek in Oldenzaal en kon
spreken over de dialoog tussen de religies als genezing
en bevrijding van onszelf en van de wereld. Daarin wordt
het missionaire klimaat van vandaag de dag gevonden.
Uiteraard zijn ook hierin negatieve geluiden te horen,
zodat de dialoog op alle fronten en continue zal moeten
plaatsvinden. Missie heeft geen eind.
Een groep mensen die zeer zeker genoemd moet
worden is de groep van de vrijwilligers. In sommige
geloofsgemeenschappen zijn 100-200 vrijwilligers die
allerlei taken op zich genomen hebben, van koster tot
tuinman, van koorlid tot collectant, van secretaresse tot
bestuurslid en van ouderenpastoraat tot M.O.V. lid.
Deze groep is nauw verbonden met het diaconale werk
en heeft veel aandacht voor de noden van eenieder.
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Hierbij denken we ook aan de bezoekgroepen, aan de
werkgroepen Troostdekentjes, Actie Schoenendoos, de
Stichting Manna, de Diaconale Weekends.
Op het missionaire vlak liggen veeleer activiteiten zoals
een Middag voor Alleenstaanden en ook de
bezoekgroepen, omdat ze gericht zijn op mensen, die
zich dikwijls aan de rand van de samenleving bevinden.
Meteen moet hier aan toegevoegd worden dat op veel
plaatsen het problematisch wordt om opvolgers in deze
werkzaamheden te vinden. Toch hoeft dit niet een
vermindering van missionaliteit, het missionaire gehalte,
te
betekenen,
omdat
vele
jongeren
meer
individualistisch bezig zijn en geen naam geven aan hun
eigen diaconale of missionaire karakter en aard.
Het is namelijk opmerkelijk dat Voedselbanken e.d., die
niet onder de bevoegdheid van de kerkelijke overheid
vallen, klaarblijkelijk ook jongere vrijwilligers in hun
gelederen kunnen opnemen.
Een voorbeeld van een missionaire activiteit, waarbij
oud en jong betrokken is en die nog steeds
handtekeningen verzamelt tegen kernwapens, is
natuurlijk de Vredesbeweging zoals gerealiseerd is in
Enschede voor Vrede, maar ook aanwezig is in de
andere steden en in sommige dorpen van Twente. Jan
Peters (67) en Herman van Veelen (24) hadden er een
dagje cel voor over om een vredespetitie aan president
Obama van de Verenigde Staten aan te bieden in Den
Haag. Herman van Veelen, lid van de Catholic Workers
Movement, gaat gelukkig nog steeds de straat op om
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een leven van vrede, zonder wapens, te verkondigen123.
Ze geloven in vrede en zijn missionarissen van vrede.
De beweegredenen om deel te nemen aan diaconale of
missionaire activiteiten kan gelegen zijn in een
geloofsovertuiging of in humanitaire betrokkenheid124.
De geloofsovertuiging is anders geworden, verschillend
van de manier waarop de missionarissen er vroeger op
uit trokken.
Adoptie van kinderen is een bijzondere manier om
eenheid te brengen tussen religies en culturen, om de
kleuren van de mensheid om te buigen naar een
regenboog, kleuren die bij elkaar komen in grote
eenheid. Men moet er veel voor over hebben om het
proces van adoptie tot een goed resultaat te brengen;
het vergt doorzettingsvermogen en overtuiging dat men
samen verder zal kunnen gaan in deze wereld van
individualisme en materialisme.
Vanwege de grote investering in een adoptieproces en
ook vanwege slechte resultaten worden tegenwoordig
ook veel vraagtekens gezet bij de adoptie van kinderen
uit andere culturen en zelfs uit andere religies.
Een huwelijk tussen mensen van verschillende culturen
en religies kan hele families bij elkaar brengen, kan
grenzen overstijgen en muren slechten, maar kan ook
heel problematisch zijn. Een huwelijk tussen een moslim
en christen heeft nog steeds een groter
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Twentsche Courant Tubantia 27 februari 2015.
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Ibid. Jacqueline Meupelenberg.
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scheidingspercentage dan een huwelijk tussen mensen
van eenzelfde cultuur of religie125.
De wijsheid van het Boeddhisme heeft natuurlijk ook
invloed op de betrokkenheid bij het welzijn van de
medemens, zoals duidelijk te bespeuren valt vooral bij
jongeren die hun reizen gemaakt hebben naar India en
omliggende landen.
Een besluitende opmerking op het eind van de
opsomming van diaconale en missionaire projecten zou
kunnen zijn dat woorden zoals dialoog en oecumene
weinig voorkomen in dit geheel. Ofschoon mensen van
verschillende
religies,
geloofsovertuigingen
en
levensbeschouwingen ‘gewoon’ met elkaar kunnen
omgaan in Twente, zijn gezamenlijke vieringen niet echt
populair. Misschien kan de oorzaak gevonden worden in
de regelgeving dat het Brood niet met elkaar gebroken
mag worden en de Beker niet met elkaar gedeeld mag
worden. De essentie van een gezamenlijke viering is
hierdoor weggenomen. Toch blijft de Mill Hiller zich
vasthouden aan de oorspronkelijke opdracht om
eenheid te vestigen door het breken van het ene brood.
En die andere congregaties dan? Her en der heb ik de
Karmelieten en de Redemptoristen genoemd, maar er
zijn natuurlijk veel meer ordes en congregaties die
vanuit Twente missionarissen de hele wereld over
hebben gezonden. De Maristen hebben missionarissen
gestuurd vooral naar de Salomons eilanden en Nieuw
Guinea. Zij hebben nog steeds een kleine gemeenschap
125

Bron: Cura Migratorum 1996.
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in Enschede bij de Ariëns Gedachteniskerk. Hun ideaal
om jonge mensen gastvrijheid in hun huis aan te bieden
is niet gerealiseerd, maar ze zijn wel een missionaire
aanwezigheid in de geloofsgemeenschap van Enschede
gebleven. Elk dorp en elke stad had een groot aantal
jonge mensen dat zich in dienst stelde van de kerk.
Losser bv. telde acht wijdelingen voor het bisdom,
veertien mannelijke en vier en twintig vrouwelijke
religieuzen.
Voor de Karmelieten moet natuurlijk de Elisakerk in
Almelo worden vermeld, een inspirerende en
missionaire kerk.
Hiermee doe ik geen recht aan alle Twentse
missionarissen en ook niet aan alle leken die zich
hebben aangesloten bij een congregatie of als kleine
zelfstandigen uitgegaan zijn naar die plekken die op hun
pad lagen. Enkele projecten zijn in dit verband reeds
vermeld. Ze zijn begonnen door iemand die zich
geroepen voelde om een of andere situatie te
verbeteren en begeesterde een hele gemeenschap om
zich bij hem of haar aan te sluiten.
Zo is Twente missionair tot op de dag van vandaag. En
de dag van morgen zal voor zichzelf zorgen, tenminste
als we de lessen leren van de missionarissen. Ze gingen
uit met een eigen wijsheid en zekerheid op zak, maar
leerden te luisteren naar de schoonheid en wijsheid van
andere culturen. Ze werden missionarissen.
In het bovenstaande zijn de woorden diaconaal en
missionair naast elkaar gezet. De volgende
bewoordingen kunnen ons misschien aan een goede
246

eindconclusie helpen: “veel mensen denken bij
missionair al snel aan activiteiten organiseren en de
handen uit de mouwen steken. Maar wie missionair wil
zijn, gewoon in het eigen gezin of de eigen buurt maar
ook binnen de kerkelijke gemeente, begint
met
uitgebreid luisteren. Luister naar de ander, naar je
naaste: wie ben je, wat wil je, waar droom je van, wat
vind je moeilijk? Dat zijn missionaire vragen. Houd je
eigen boodschap net zo lang achter de kiezen totdat je
vanzelf de vraag wat je daar zelf van vindt krijgt
voorgelegd. Gewoon zoals Jezus deed, dus:
geïnteresseerd zijn in de ander. Best een mooie
oefening: meer luisteren, minder zelf praten, zoals Jezus
dus..”126

***
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Ds. Hans van Ark in Kerk en Stad, jaargang 6, nummer 5, mei
2015.
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MIDVASTENLOOP

Jaarlijkse gebeurtenis, 40 km lopen voor de Vastenaktie:
pijn in de benen, goed voor de armen.
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HOOFDSTUK ZES
BEVINDINGEN
In dit boek heb ik mijn gedachten laten gaan over Mill
Hill in Twente in de hoop een beter inzicht te krijgen in
de huidige situatie van de ‘missionaliteit’ van Twente.
Misschien heb ik hiermee een nieuw woord gecreëerd.
Het woord missionaliteit bevat wel de manier waarop
wij er tegen aan kunnen kijken: zijnde van missionaire
inhoud, het missionaire gehalte. Is Twente nog
missionair?
Het woord Missie wordt immers niet meer verstaan als
een strak gegeven, vast omlijnd, dat zo bekend
geworden is in de oude betekenis van ‘zieltjeswinnerij’.
Toch wordt Missie nog zo vaak en nog steeds gebruikt in
die oude betekenis en blijft het zodoende de spontane
invulling van Missie, ondanks de veranderingen die in de
loop der tijd aangebracht zijn. Het woord Missie wordt
in deze tijd dan ook dikwijls negatief ontvangen.
We zouden na al het voorgaande kunnen zeggen dat het
Twentse karakter in het algemeen doordrongen is van
een missionaire geest. Herman Finkers schoot mij
onlangs hierin te hulp, toen hij sprak in College Tour127
en zei: “Katholiek zijn is geen keuze, het is een
geaardheid”. Uit zijn verdere woorden, “Ze weten het
allemaal zoveel beter dan wij” over de huidige
127

College Tour, Vrijhof Universiteit Twente 6 maart 2015.
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kerkleiding, kon je afleiden dat hij daar het missionaire
niet kon ontdekken. Voor hemzelf is, denk ik, de
invulling van het woord Missie ook wel anders
geworden.
Twentenaar zijn is behept zijn met een missionaire
geaardheid in de brede betekenis van de noaberschap.
Ik ben tot deze bevinding gekomen naar aanleiding van
de enquête die verstuurd is naar de lezers van het
Contactblad van Mill Hill en enkele discussies met
mensen hier in de buurt, zo maar bij de koffie of
onderweg ergens naar toe. Daarvoor was al een brief
gestuurd naar de secretariaten van de parochies in
Twente, zodat ik in hoofdstuk vijf een kort overzicht kon
geven van allerlei projecten. Ook heb ik een email
verstuurd naar de Twentse Mill Hillers met de vraag om
de beschrijving van hun eigen ‘CV’ goed te keuren en om
eventueel mij op de hoogte te brengen van huidige
missionaire activiteiten vanuit Twente en in Twente.
Mensen met een Missie, het overkoepelend orgaan van
de missionaire bewegingen zegt wie zezelf is, en wie ook
wij zouden moeten zijn: “Onze uitgangspunten, onze
waarden veranderen niet. Wij zijn een katholieke,
missionaire ontwikkelingsorganisatie met diep respect
voor wat mensen drijft en waar zij in geloven. Deskundig
op het terrein van religie als sociale kracht,
interreligieuze dialoog en lokale ontwikkeling.
Volhoudend, zorgzaam, flexibel, pragmatisch en dichtbij
in de omgang met haar partners. Transparant naar haar
donateurs, bondgenoot voor onze belangrijke oprichters
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en tochtgenoten, de ordes en congregaties, én inspirator
en zakelijke partner voor bewogen mensen”128.
Het is een hele mondvol. De verschillende elementen
zou ik samenvattend in de volgende bevindingen met u
willen delen, zeer zeker als een onderbouwing van mijn
stelling dat Twentenaren van nature missionair zijn in de
hedendaagse betekenis van het woord.
a. Het is in 2015 een uitzondering dat mensen
vanuit Twente door een Orde of Congregatie
uitgezonden worden om ergens in de wereld te
werken in een ontwikkelingsproject. Toch komen
relatief gesproken de meeste vrijwilligers uit
Nederland, uitgezonden door een organisatie of
op eigen initiatief129.
Ook vanuit Twente trekken jongeren er op uit om
ergens in de wereld met mensen samen te
werken voor een betere wereld. Doordat
meerderen op eigen initiatief gaan is hun aantal
niet bekend. Ze zijn er, af en toe steken ze hun
kop op in de krant en hun uitzending is meestal
van tijdelijke aard, maar hun bewogenheid is
blijvend.
b. De Charitas of diaconie, oftewel de bewogenheid
voor de minder bedeelde mens in de Derde
Wereld, of zoals we tegenwoordig zeggen, in Het
128

Barbara Berger in Kwartaalblad Mensen met een Missie, nr. 7,
voorjaar 2015.
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Zuiden, is bijzonder sterk gebleven, zodat
vrijgevigheid en betrokkenheid kenmerken
blijven van de Twentenaren, vooral wanneer er
rampen gebeuren. Het laatste is een bekend
verschijnsel in heel Nederland.
c. De diaconale hulpverlening binnen Twente vloeit
voort uit de oude Noaberhulp en is, naast de vele
diaconale projecten, vooral kenbaar in de
hedendaagse mantelzorg voor zieken en
bejaarden, ongeacht religie of afkomst. Mensen
laten hun hart spreken.
Hierbij zeg ik niet dat dit iets exclusief Twents is,
maar het heeft wel de bijzondere Twentse aard.
d. Er is nog een behoorlijk scala aan missionaire
projecten binnen Twente. Dialoog met een
andere religie of met een andere cultuur neemt
een bijzondere plaats in en heeft de sympathie
van velen.
We kunnen echter niet voorbij gaan aan een
zekere weerstand, die gegroeid is uit angst voor
het vreemde en angst voor geweld, gevoed door
allerlei extremistische bewegingen.
e. De afwezigheid van Twentse missionarissen in
Het Zuiden, met in achtneming wat onder ‘a’ is
gezegd, heeft tot gevolg dat onze betrokkenheid
en persoonlijke aandacht voor de wijde wereld
wel verminderd is.
Het nieuws in de Media heeft niet hetzelfde
effect als een persoonlijke kennis ‘daarginds’. De
zichtbare tekenen van de rode sjerp en het rode
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koord van de Mill Hiller zijn uit het straatbeeld
verdwenen, maar de niet zo zichtbare tekenen
van hartelijke betrokkenheid zijn gebleven.
f. Het gebeurt nu vaker en vaker dat de naam Mill
Hill niet begrepen wordt en bij vermelding
daarom eerst uitgelegd moet worden.
Het is dan ook zeer waarschijnlijk dat de
volgende generatie niet meer bekend zal zijn met
deze Mill Hill Congregatie, die 125 jaar in dit land
is geweest, tenzij de jonge Mill Hillers in het
Zuiden een missionaire verantwoordelijkheid op
zich nemen voor de (kerk)gemeenschap in
Twente, waar 63 van hun collega’s vroeger uit
voort zijn gekomen.
g. Toch lijkt het waarschijnlijk ‘dat wat voorbij is, is
voorbij’. Zowel de textielbaronnen uit Engeland
zijn verdwenen uit het beeld van de Twentse
steden als ook deze Engelse Missionaire
Congregatie van Mill Hill in Twente. Nieuwe
vormen van industrie en nieuwe vormen van
Missie zijn ontstaan. Zo ging het ook in de tijd
van Christus, toen gezegd werd: “Zie, ik maak
alles nieuw130”. Zie je dat dan niet? Het is dan
ook te hopen dat vanuit een geseculariseerde
individualisering nieuwe kiemen ontstaan voor
een religieuze en communautaire oriëntering.
h. Bij de jongeren, die er op uit trekken om het
Boeddhisme in India of Tibet te begrijpen of die
130

Boek van Openbaringen, 21.5
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gaan backpacken in Australië, bestaat een grote
openheid en een diep verlangen naar andere
vormen van samenleving, ofschoon bij velen de
nadruk op het ontdekken en de beleving van
zichzelf blijft liggen.
De kennis van reïncarnatie en het verlangen naar
Verlichting is in eerste instantie tamelijk
egocentrisch gericht. Toch liggen daar de kiemen
voor een nieuwe tijd, want ook het Pad van de
Boeddha
vraagt
om
een
persoonlijke
bekommernis voor de ander.
i. De voorgenomen sluiting van de meeste kerken
en het bekend worden van het plan van de
Aartsbisschop om ook de grote meerderheid van
de kerken in Twente te sluiten veroorzaakt
reuring in enkele plaatsen, niet vanwege een
traditionele geloofsbelevenis, maar juist om
meer missionair te kunnen blijven in eigen
geloofsgemeenschap131. Deze eigenheid moet
bewaard blijven en mag niet opgaan, mag niet
‘verdampen’, in een andere en meer anonieme
gemeenschap, dat wil zeggen, een bijeenkomst
van individuele gelovigen in een zogenaamd
eucharistisch centrum.
j. Ik krijg de indruk dat de woorden diaken,
diaconie, diaconaal niet alleen begrepen, maar
131

Hiertoe werd opgericht in Rossum de Stichting Verontruste
Gelovigen in februari 2015 en vond aansluiting bij Bezield Verband
Utrecht.
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ook nog goed gebruikt worden. Daarentegen zijn
de woorden missionaris en missionair verouderd
en hebben geen nieuwe betekenis ontvangen.
Slechts in hogere studies wordt een onderscheid
tussen diaconaal en missionair gemaakt. Voor
vele mensen is het onderscheid niet belangrijk en
wordt er gewoon gedaan wat gedaan moet
worden.
Een sterk voorbeeld hiervan is te vinden in de
hospices, waar veel vrijwilligers te vinden zijn, die
niet veel van doen hebben met de kerk en haar
conflicten of met een verouderd geloof, maar er
wel op uit zijn om samen met de stervende
medemens alles tot een goed eind te brengen.
k. Aan de keerzijde van de veelheid aan diaconale
en missionaire instellingen staat het feit dat er
een grote noodzaak is aan hulp- en
solidariteitsinzet.
Het is ook een bekend gegeven dat de
Voedselbanken in deze tijd nog steeds groeiend
zijn. Ze zijn een teken van armoede aan de ene
kant, maar ook een signaal dat de andere kant
rijker wordt. Zolang dit grote verschil bestaat
moet het brood gebroken worden en moet het
gedeeld worden om te komen tot nieuw leven,
een leven van eenheid, van goedheid en vrede
met elkaar.
l. Deze laatste woorden geven mij aanleiding om te
zeggen dat het gedachtegoed van Mill Hill nog
steeds een weg kan vinden in het Twente van
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vandaag in de woorden van Kardinaal Vaughan:
“Ze zullen uitgaan om eenheid te vestigen door
het delen van het ene brood”.
Ik denk dat het goed is om met deze bevindingen dit
boek te besluiten. Het brood moet gebroken worden. De
korrel graan moet in de aarde vallen.
De stervende mens laat een erfenis achter, wat dat ook
maar is, zijn woorden, zijn daden, zijn persoon zelf, en
laat de toekomst over aan degenen die na hem/haar
komen, vol vertrouwen, met een goede hoop dat alles
goed komt.
De stervende mens moet zijn leven gedeeld hebben met
anderen, een vredig heengaan, zoals ik vandaag ergens
las: “wat je alleen hebt beleefd, sterft met jou; wat je
samen hebt beleefd, blijft bestaan”.
Of is dit een illusie? “Alleen ons geloof in illusies maakt
het leven mogelijk. Het is realisme dat ons telkens de
das omdoet”132!
Wij ouderen hebben wel gezien wat het was en wij
jongeren zien wel wat we er van kunnen maken en wat
het zal worden, voorzichtig zoekend naar wegen van
gerechtigheid voor eenieder.
In het begin van dit boek hebben we, ik als schrijver en u
als lezer, ons beiden afgevraagd wat het zou worden. Als
titelpagina had ik gekozen ‘Mill Hill in Twente’. Allereerst
kwam er een beschrijving van Twente in Mill Hill.

132
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256

Er waren namelijk 63 mensen die zelf het initiatief
namen om er op uit te trekken, om missionaris te
worden in Mill Hill verband. Het initiatief kwam van hen.
Mill Hill en Twente waren instrumenten in de religieuze
en economische wereld. Het is allemaal verleden tijd,
ook de textielfabrieken die naar Twente waren
gekomen. Voor ons die het hebben meegemaakt is het
even wennen aan een nieuwe situatie, maar voor onze
kinderen en kleinkinderen is het geschiedenis.
Het is een vreemde geschiedenis, het is een vreemd
verhaal en toch een verhaal waar jezelf door
aangesproken kunt voelen, omdat het hoort bij onze
DNA – zo zijn wij.
Toen die 63 mensen hun werk gedaan hadden, konden
we zeggen dat we hier in Twente doorgaan met onze
noaberschap, kost wat kost, niet zo maar ‘kiek’n wat
wot’, maar actief onszelf opstellend wanneer de nood
aan de mens is.
Het verleden is verbonden met het heden. De hele
diaconale en missionaire beweging van het verleden zou
samengevat kunnen worden in de sociale beweging in
Twente, die bij uitstek begonnen is door Alfons Ariëns
door een arbeidershuis voor katholieke werklieden te
bouwen. De vader van de Mill Hillers Gerrit, Bernard en
Philip Bruggeman was bij de opening van het Sint
Jozefhuis aan de Oldenzaalsestraat aanwezig. Hierover
werd geschreven: “Zowel Ariëns als Sloet (de pastoor)
vonden dat hij (Bruggeman) erbij hoorde. Immers in zijn
‘Weekblad voor Oldenzaal en omstreken’ zo had rector
Groothuis voor katholieke werkliedenverenigingen
257

gepleit, had elk bericht over St. Jozef en Sint Severus
een goede plaats gekregen, en Bruggeman
vertegenwoordigde per slot van rekening de katholieke
pers”133.
Daarna kon men Ariëns elke woensdag in de drukkerij
van Bruggeman vinden: “te pennen, te schrappen, te
verbeteren”.
De diaconale en missionaire erfenis van het verleden is
nog steeds groot, zoals u kon zien in de grote
opsomming van hedendaagse activiteiten. Toch moet ik
nu op het eind daar tegenover plaatsen dat er een grote
ontmoediging plaats vindt binnen het kerkelijk gebeuren
vanwege de min of meer geforceerde fusering van
kerken en geloofsgemeenschappen. De vraag wordt dan:
hoe lang zullen deze activiteiten nog plaats kunnen
vinden, gedragen door de kerken?
Het lijkt me toe dat, zoals ik reeds heb opgemerkt, dat
sommige activiteiten zelf hun bestaansrecht zullen
veroveren buiten de huidige kerkorde en zodoende tot
nieuwe wasdom zullen komen, waarbij het grootste
voorbeeld dat van de Voedselbanken is.
We kunnen er niet om heen: de missionaire graankorrel
zal ook in de aarde moeten vallen om tot nieuw leven te
komen.

***
133

Bruggeman beloofde een blad ‘Recht voor Allen’ een jaar lang
gratis uit te geven. Het ging samen met ‘De Katholieke Werkman’.
Alfons Ariëns, W. van de Pas.
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DOTPAINTING VAN EEN MILL HILL MISSIONARIS

Bij de hierbovenstaande dotpainting:
134

Deze missionaris, een U -vorm in het midden, heeft
vijf plaatsen (de kleine rode circels) waar hij gewerkt
heeft. De rode lijn er om heen is de rode sjerp van een
Mill Hill missionaris.
Een U is in de Aboriginal dotpainting het symbool voor een
mens. Een cirkel betekent een overnachtingsplaats, een
nederzetting, een dorp.
134
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De lijnen zijn de verbindingen.
De rondjes buiten de sjerp zijn de vele plaatsen waar hij
ook sterk mee verbonden is; in het bijzonder hadden
twee plaatsen (midden links en rechts) zijn aandacht.
Verder uitgaand naar de rand zijn steeds kleiner
wordende cirkels geschilderd, hetgeen betekent dat ze
minder betekenis hadden voor deze missionaris.
Het betekent wel een verbondenheid met de hele
wereld.
In een dotpainting, de Aboriginal manier van schilderen,
staat het verhaal centraal. De schilder vertelt het
verhaal, anders kun je het niet begrijpen.

***
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NASCHRIFT
Het is Paaszaterdag, vier april 2015, tien uur ’s morgens.
De Passion is beleefd hier in Enschede en bekeken door
een paar miljoen kijkers in het land. Lijden en Leven,
daar gaat het om – om het goed te doen, samen met
allen, in vrede en gerechtigheid. Ik zou niet meteen
willen zeggen dat het missionaire door bv. de Passion
versterkt wordt.
Theo Krabbe, de man die in de Tubantia Twentsche
Courant de zaken van geloof en samenleving behartigt,
schreef hierover dat de Passion een uiting is van een
soort collectieve religiositeit, die de kerkelijke bedding
heeft verlaten. “Mensen proberen zich met hun
eindigheid en kwetsbaarheid van hun bestaan te
verzoenen door middel van iets of iemand die boven de
alledaagse menselijke eindigheid en kwetsbaarheid
uitgaat. De mens houdt behoefte aan ritualisering,
sacraliseringen en collectieve devoties… Het individu
gaat op in de massa”135.
Het missionaire leven probeert daarentegen de
werkzaamheid van het individu in de massa te
versterken door het Goede te vertegenwoordigen en
zodoende de samenleving goddelijk te doen zijn. Het is
natuurlijk mogelijk, niet meetbaar, dat sommige mensen
door de Passion worden opgewekt en geïnspireerd om
te proberen het lijden van de mens te verminderen of
135
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om meer in solidariteit te leven met de lijdende mens en
de lijdende wereld.
In Oosterbeek heb ik onlangs in het archief gewerkt.
Daar vind ik het verleden. Ik kwam een dag eerder terug
omdat ik uitgenodigd was om met een paar mensen te
praten over de toekomst van de kerk hier in Enschede
Zuid. Vragen over de toekomst, vraagtekens bij
besluiten, verontruste parochianen, een evaluatie over
een bijeenkomst met vrijwilligers hier in deze kerk de
avond ervoor.
Er was een email van Bezield Kerkverband en van de
Stichting Verontruste Parochianen. Twaalfduizend
handtekeningen zullen ze naar paus en bisschop sturen.
Om vier uur sloot ik de deur van de kapel, het
stiltecentrum, dat elke dag open is van negen tot vier,
waar elke dag kaarsjes gebrand worden.
Er waren enkele mensen in de zaal aanwezig om de
grote algemene repetitie van een groot koor voor te
bereiden.
De barkeeper is iemand van deze kerkgemeenschap.
Voor een kopje koffie was ik snel overgehaald om te
blijven zitten en samen, eerst nog met iemand helemaal
uit Deurningen, hebben we gepraat over wat ons gaande
houdt in deze kerk. Hij had al gehoord over de
bijeenkomst de avond ervoor en beiden waren zeer
verontrust. Het was geen goede bijeenkomst geweest.
Een zekere nostalgie was niet vreemd bij beiden, een
verlangen naar een mooie liturgie, maar ook een
realisme voor de huidige situatie, het ouder worden van
iedereen. En toch ook weer met een zeker idealisme dat
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we er in moeten kunnen slagen om de oudere
vrijwilligers op te laten volgen door de jongeren.
Oecumene is ons ook met de paplepel ingegeven, zo
werd gezegd.
“Maak een eucharistie van een gebedsviering wanneer
er een oecumenische viering is en ik zal er zijn”, was nu
een opmerking.
Er zijn veel gedachten en opinies; ze zijn verschillend,
maar kunnen wel samen gaan in een gemeenschap. Het
deed me weer denken aan die brief van de
Dominicanen, die vonden dat een goed persoon in de
gemeenschap, die zich leider had getoond in zijn
levenswandel, voor zou moeten kunnen gaan in de
viering, het brood zou kunnen zegenen en breken,
priester gewijd zou kunnen worden op voordracht van
de geloofsgemeenschap.
Opmerkelijk, heel mooi, hartverwarmend. Je kunt tot
een mooie dialoog komen, zelfs als je verontrust bent,
zelfs als de bisschop niet wilt praten met de verontruste
mensen in Rossum en Utrecht, zelfs als er mensen van
verschillende gemeenschappen bij elkaar komen, als je
je hart maar te luisteren legt, zoals de heilige Benedictus
schreef in zijn Regel. Wat beweegt ons? Zonder
stemverheffing werd nu aan de bar rustig gezegd:
“Ofschoon ik een dochter heb verloren, ofschoon mijn
vrouw al vroeg is overleden, toch ben ik blijven zoeken”,
waarbij ik zelf toen stilletjes aan woorden in het oude
testament moest denken:
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“Als u Hem zoekt, zal hij zich door u laten vinden”136.
Blijvend staan wij open voor elkaar, misschien met enige
aarzeling en afwachtend, een missionaire houding.
We blijven zeggen, toch wel met goed vertrouwen:
kiek’n wat wot.
Tukkers zijn we!
Misschien was het helemaal niet nodig geweest om al
het bovenstaande te schrijven, toen we luisterden naar
de winnares van de postcodeloterij op 29 maart 2015. Ze
komt uit Glane (bij Losser) en zei: “we zijn nog nooit
gelukkig geworden met hebben”! – of woorden van dien
aard – en ze besloot om in Glane te zorgen voor kinderen
die het moeilijk hadden.
Is zij Mill Hiller nummer 64?
Getekend in mijn eigen Saksische taal

(engel bert ink)
Enschede,
Pasen, 2015

136
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APPENDICES
Het Plechelmus lied:
O Plechelmus, O wil U ontfermen
O Plechelmus, bid voor ons.
O Plechelmus, O wil ons beschermen.
Heil’ge Vader zegen ons.
Sla uwe blikken zo lief’lijk, zo teder,
Op uwe kind’ren uit ’t hemelrijk neder;
O Plechelmus, bid voor ons,
Heil’ge Vader, zegen ons.
O Plechelmus, in deugden verheven,
O Plechelmus, bid voor ons.
O Plechelmus, o let op ons streven,
Heil’ge Vader, zie op ons.
Help ons de liefde van Jezus beleven,
Leer ons in liefde aan and’ren te geven.
O Plechelmus, bid voor ons,
Heil’ge Vader, zie op ons.
O Plechelmus, verkrijg ons genade,
O Plechelmus, bid voor ons.
O Plechelmus, bewaar ons voor schade,
Heil’ge Vader, wees met ons.
Machtige Vriend van de hemelse Vader,
Wees onze helper, beschermer en Vader.
O Plechelmus, bid voor ons,
Heil’ge Vader, wees met ons.
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Het Oldenzaals kerstlied:
Een kindelyn so lovelyk
Is ons geboren heude!
Van eener jonkvrouw zuiverlyk
God treust ons arme leude!
En was ons dat Kindeken niet geboor’n
Zoo waren wij alle te male verloor’n.
Dat heil is onzer allen.
Ei! Doe zeuten Heere Jesu Christ,
Das doe den menschen geboren bist,
Beheud ons veur de helle.

Het lied van het vlöggeln.
Christus is opgestanden
Al van de Joden haar handen.
Dus zullen wij allegaar vrolijk zijn,
Christus zal onze verlosser zijn. Alleluja.
Was Christus niet verrezen
Al met zijn goddelijk wezen,
Wij waren gebleven in groten nood
Wij moesten allen sterven den bitteren dood. Alleluja.
Christus die voer ten helle
Om daar in vrede te stellen
Die in de duisternisse (lagen) zo zeer bezwaard,
God heeft ze met zijn eeuwig licht verklaard. Alleluja.
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Gij prinsen, gij helse soorten,
Doet open de muren en de poorten,
Uwen roof, die werd u nu onthaald,
Christus heeft al onze schulden betaald. Alleluja.
Christus met grote eerwaarde,
Zijn lieve moeder die hem openbaarde,
Met een lichaam klaarder dan de zonneschijn,
Onsterfelijk verlosser uit al hare pijn. Alleluja.
Christus vond ze wenende,
De zuivere Maria Magdalene,
God heeft ze getroost in haar verdriet,
Als een hofman is het alzo geschied. Alleluja.
Twee discipelen die kwamen er gaande
Naar Emmaus, zij waren verstaende,
Christus’ lijden gedachtig en ’s heren dood,
Als een pel(le)grim heeft zich God vertoond. Alleluja.
Weest Christus’ lijden gedachtig,
Hij is er ons Paaslam waarachtig,
Geofferd aan den Kruize voor onze misdaad,
Dat deden die Joden door hun valsen raad. Alleluja.
Verblijdt U gij Christ’nen algemijne
Met Maria, die zuivere fontijne,
De koopmanschap die Judas heeft gedaan,
Die is er ons allen zo wel(le) vergaan. Alleluja.
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Christus heeft nedergezonden
Den heiligen Geest met vurige tongen,
Op den vijftigsten dag, als hij jaren voorzeit,
Zijn apostelen die hebben zich daarna verspreid. Alleluja.
Enquête Missionair Leven in Twente137
Geachte collega’s, familieleden, vrienden en kennissen
van Mill Hill Missionarissen,
Geachte leden van parochiebesturen, missiegroepen,
Enige tijd geleden kreeg ik een inspiratie om een boek te
schrijven over alle Twentse Mill Hill Missionarissen,
d.w.z. over Twentenaren die zich aansloten bij de
Congregatie van Mill Hill als paters, broeders, zusters en
associates.
Allereerst kunnen we ons afvragen hoe de eerste
Tukkers hun weg vonden naar deze Congregatie van
Engelse oorsprong. We spreken dan over het eind van
de 19de eeuw; Engeland was heel ver weg!!
De eerste Tukkers die zich aansloten bij Mill Hill waren
Father Raatger uit Rossum (1879), Fr. Keizer uit
Denekamp, Fr. Rientjes, broeder Meijer, Zr. Euphemia
Sleiderink (Zr. Barbara), allen uit Ootmarsum.
De stichter van de Mill Hill Congregatie, Herbert
Vaughan, bisschop van Salford in Engeland, was
overgestoken naar het continent van Europa om
137
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priesters te zoeken voor zijn nieuwe congregatie. Hij
kreeg toestemming van de bisschop van Breda om een
Missiehuis te stichten in Roosendaal in 1890. Nog blijft
de vraag hoe Tukkers hun weg vonden naar het verre
Engeland en Roosendaal.
Uit de archieven van Mill Hill heb ik de lijst Twentse Mill
Hillers samengesteld. Daarna heb ik verbintenissen
gezocht. Immers, velen hebben de weg gevonden naar
Mill Hill van ‘horen zeggen’, toevalligheden, via andere
familieleden, via hun pastoor of een in de buurt
wonende Mill Hiller of vanuit een ander seminarie.
De beweegredenen van deze vroege Mill Hillers kunnen
verklaard worden vanuit het grote idealisme
voortkomend uit Het Grote Missie Uur, de uitbreiding
van het geloof en van de Katholieke Kerk.
Het is nu al 25 jaar geleden dat de laatste Tukkers zich
bij Mill Hill aansloten, namelijk Fr. Ben Stopel uit
Tubbergen en associates Theo Kemna uit Albergen en
Frank Boomers uit Hengelo in 1990.
Het werk van de missionarissen in de Derde Wereld is
zeer omvangrijk en is van blijvende waarde. Een
waardeoordeel hoef ik hier niet uit te spreken.
Het werk van Twentse missionarissen heeft
waarschijnlijk ook het Twentse karakter meegekregen,
misschien zelfs een Twentse katholiciteit. Deze aspecten
zijn de moeite waard om te overdenken. De vraag die ik
u allen wil voorleggen heeft betrekking op het effect van
hun missionaire keuze en werk op hun eigen Twentse
omgeving vandaag de dag.
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Heel specifiek zou de vraag kunnen zijn: in hoeverre
bent uzelf in uw leven en werk, in uw
‘wereldbetrokkenheid’ en misschien zelfs in uw
katholiciteit (de Twentse en ook de wereldwijde kerk)
beïnvloed door deze Mill Hill Missionarissen? Mag ik u
daarom de volgende vragen voorleggen?
1. Wat is uw relatie tot een Twentse Mill Hiller?
2. Bent u bekend met zijn/haar werk?
3. Hebt u door zijn/haar werk meer inzicht gekregen
in wereldproblemen?
4. Of hebt u zich helemaal afgekeerd van
wereldproblematiek?
5. Bent u vrijwilliger geworden in bv. MOV-groep,
Derde Wereld projecten, Voedselbank, Derde
Wereld winkel, zorggroep voor vluchtelingen,
vreemdelingen, burenhulp? Of draagt u hen een
warm hart toe?
Met een hartelijke groet,
Ben Engelbertink, mhm.

De antwoorden op bovenstaande vragen heb ik
verwerkt in dit boek. Als tijdslimiet heb ik daarvoor een
april 2015 genomen.

***
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