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20 juli 1878 Een brief uit China.
Roermond, 20 Julij 1878.
China wordt thans geteisterd door een vreesselijke ramp. De geheele bevolking van dat
land lijdt honger. De nood is er op dit oogenblik ten top gestegen. Een jeugdig
Limburgsen Missionaris schreef desaangaande aan zijne geachte familie een
belangrijken brief, die ons van bevriende zijde ter openbaarmaking werd toegezonden.
In Mei reeds, zooals uit onderstaand schrijven blijkt, was de toestand der Chinezen
allerverschrikkelijkst. Sinds dien tijd verliepen er twee volle maanden en nog steeds
is er in die Oostersche gewesten gebrek aan levensmiddelen, zoodat er nu dan ook
reeds volgens de dagbladen zeven millioen menschen den hongerdood gestorven zijn. Wij
doen een beroep op de menschlievendheid onzer lezers en vragen hun een aalmoes voor
de arme Christenen en Heidenen van China, die van ellende omkomen. Zij, die uit een
medelijdend hart en ter eere Gods eenige hulp aan de lijdende Chinezen zouden willen
schenken, kunnen hunne aalmoes opzenden aan het bureau van de Maas- en en Roerbode.
Wij zullen het geld zoo spoedig mogelijk aan de Missionarissen overmaken.
Na deze korte inleiding laten wij den belangrijken brief hier volgen:
TIEN-TSIN, 12 Mei 1878.
Zeer Beminde Broeders, Veel Geliefde Zusters.
Ik hoop dat deze brief u allen in welstand moge aantreffen. Wat mij betreft, de goede
God blijft mij nog altijd eene goede gezondheid bijbehouden: ik ben uiterst tevreden
vrolijk en opgeruimd, mij dunkt dat ik de gelukkigste man ben dien de zon beschijnt.
Sedert lang heb ik tot schietgebed dit woord van den H. Paulus : «verblijdt U in den
Heer, ik herhaal het, verblijdt U in den Heer. Phil. 4 Gaudete in Domino semper. En
deze raad van den H. Apostel is ons Missionarissen wel nuttig en zelfs uiterst
noodzakelijk in den tegenwoordigen tijd. Helaas wat rampen! Wat akelige en ellendige
schouwspelen heb ik niet voor de oogen sedert den laatsten herfst ! Voor mij is het
onmogelijk ze U te beschrijven en voor U zou het onmogelijk zijn ze te geloven. Het
Noorden van China zucht onder hongersnood en wel in zulk eenen hongersnood dat men
zijns gelijken niet vindt in de annalen van het menschdom. De menschen sterven niet
bij honderden, niet bij duizenden, maar bij millioenen. Ik overdrijf niets. Het
Zuiden van onze provincie Tchely, de drie provinciën Chansy, Honan en Chensy worden
het ergst geteisterd. De laatste tijdingen die ik, eenige dagen geleden, van eene
dezer provinciën ontvangen heb, deelen mij mede dat reeds de zeventienden van de
bevolking dier provincie verdwenen zijn ; sommigen zijn naar elders verhuisd maar
grootendeels zij van honger gestorven. (Wel in die provincie is de bevolking ruim 25
MILLIOEN).
Hier in Tientsin heeft het er sedert den herfst ook allerellendigst uitgezien.
Tientsin als handelsstad kan wel onder de voornaamsten van het gansch Rijk gerekend
worden. Hier gelijk eertijds Joseph en Pharao in Egypte, deelde het Chineesch
gouvernement rijst en voedsel uit aan de hongerigen of liever aan de uitgehongerden.
In de twee maanden November en December waren er uit den omtrek 80,000 door den
hongersnood uitgedrevene menschen (mannen, vrouwen, kinderea allen te zamen) naar
onze stad toegestroomd. De Mandarijnen, om oproer te voorkomen, hadden ze bij groepen
van eenige duizenden verspreid in 14 verschillende plaatsen der stad en daar kregen
zij dagelijks hun schaarsch voedsel. In een dezer plaatsen brak op den morgen van
Driekoningenfeest den 6 Januarij, onder het woeden van een zeer fellen Noordwind (de
koude was 22 graden onder 0) brand uit en binnen 2 uren tijds kwamen er 3100, zegge
drie duizend en honderd, van die arme schepselen in de vlammen om. Daar er zich onder
die ongelukkigen ook nog al een aantal Christenen bevond, ben ik er terstond naar toe
geloopen. En afschuwelijk boven alle beschrijving was het schouwspel. Het telegram
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dat in de hoofdsteden van Europa (als Parijs en Londen) is opgeplakt geworden, en de
dooden schatte op 2000 was onder de waarheid; er waren er inderdaad 3100. Het
Chineesch gouvernement heeft 10 dagen gebruikt om al die versmoorde en verbrande
lijken te begraven. In dezen brand zijn er, bij mijne kennis, 24 Christenen
omgekomen; ik kende ze zeer goed, want eenige dagen voor den brand had ik hun de
Missie gepreekt, en zij waren allen tot de HH. Sacramenten genaderd. R. I. P.
De sterfgevallen onder die 80,000 zijn ontelbaar en ik overdrijf niet met te zeggen,
dat er van die 80,000 die in December hier zijn aangekomen er tegenwoordig geene 8000
meer in leven zijn; bijna allen zijn van koude bevroren of van honger en ziekte
gestorven. Via lugent zei de Profeet Jeremias. ?a de publieke straten weenen en
jammeren ; want overal ontmoet men lijken en stervenden. De hongersnood wordt nog van
dag tot dag erger. Aan regen denkt men zelfs niet meer. Sedert September hebben wij
slechts gedurende 2 uren een klein regentje gehad. De landen zijn zoo verdroogd dat
men zich in de wildernis zou gelooven. De ellende is onbeschrijfelijk. In
verscheidene plaatsen (walgelijk om te zeggen!) eet de uitgehongerde mensch
menschenvleesch! Als zulke ongehoorde feiten aan de ooren der Mandarijnen komen dan
doen zij of zij het niet wisten en sluiten hunne oogen toe, vermits zij weten dat er
geen menschenmoord is voorgevallen, maar als er een mensch tot dat ongeloofelijk
inzigt is vermoord geworden dan vatten zij den moordenaar en nagelen hem levend aan
de stadsmuur om er hem van honger te laten sterven. Zoo gaat bet ons in 2 der
bovengenoemde provinciën. Genoeg over die walgelijke gelijke gruweldaden der
heidenwereld.
Sedert December leef ik en wandel ik om in het midden van kranken, stervenden en
lijken; dag en nacht ben ik uit geweest om het H. Oliesel en de laatste HH.
Sacramenten toe te dienen. En daar nog wat ellende! b.v. ik word geroepen in een
klein hutje zonder vensters. Ik vind er eene geheele familie; de vader des huisgezins
is reeds 14 dagen te voren van honger gestorven ; de moeder vertrekt naar de
eeuwigheid juist als ik de deur binnentreed ; in datzelfde hokje lagen nog bare vier
kinderen weenend en schreijend van honger en om den dood hunner moeder. Het oudste
kind was 14 jaren oud!… Zulke feiten heb ik dagelijks voor oogen gehad. Quis dabit
capiti meo lacrymas?… (Wie zal tranen geven aan mijne oogen?) Wat zal ik u nu van de
H. Kindsheid zeggen? Als voor eenige sapekken de huismoeder alom door haren man
verkocht wordt, dan kant gij er wel uit besluiten in welk ellendigen toestand die
arme kleinjes moeten verkeeren. Duizenden en duizenden, eene ontelbare menigte,
worden er verworpen, sterven in de stadsgracht óf langs de publieke wegen en worden
het voedsel van honden. Ik wil U slechts 2 gevallen mededeelen, die mij vooral
getroffen hebben.
Het eerste is dat van eene jonge moeder, die slechts eenige dagen na hare verlossing,
door den honger uit het kinderbed gedreven, haar pas geboren dochtertje in onzen tuin
wegwierp. Het was in Februarij en het weder was koud. De moeder was verdwenen. Bij
verschillende redenen (de moord van 1879 is gedeeltelijk om zulke redenen
voorgevallen) kon ik dat arm kindje niet aannemen; ik gaf terstond bevel aan onzen
knecht om de moeder in te halen. Met groote moeijelijkheid kon hij ze terugleiden.
Nogtans slaagden wij er in, om haar het kind weer te doen aannemen; maar wij verloren
haar niet uit het oog; ik was verzekerd dat zij het kind niet ver van onzen tuin zou
wegwerpen; en inderdaad nauwelijks had zij ons verlaten of zij wierp haar kind in een
droogen modderpoel. Daar dit buiten onzen tuin was en er geen gevaar meer voor ons
was, hebben wij dit lief kleintje terstond opgeraapt, ik heb het terstond gedoopt, en
welk een onuitsprekelijk geluk was het voor mij het eenige uren later ten hemel te
zien varen. Het tweede geval is dat van twee ouders (vader en moeder.) Een onzer
Missionarissen, van eene Missiereis terugkeerende, ontmoette bij toeval in het veld
eenen Chinees die met zijne vrouw bezig was hun eigen kind te begraven en wel levend
te begraven. Zij hadden de kuil reeds gedolven; de Missionaris vroeg hen wat zij
deden en ziehier hun antwoord: »de honger heeft de moederborst uitgedroogd; wij
kunnen het kind niet meer voeden; en daar wij vreezen dat, als wij het van honger
laten sterven of wel doodslaan, misschien zijn slechte geest (o ellendig bijgeloof!)
ons na zijn dood moge verontrusten en schade aanbrengen, daarom hebben wij besloten
het levend te begraven, opdat zijn slechte geest te gelijkertijd ten gronde mogen
dalen”. De Missionaris heeft dan dit kind opgenomen en hij heeft de goede gedachte
gehad van de schop die gediend had om de kuil te delven, van die ongelukkige ouders
te koopen, alsook de koorden waarmee men de beentjes en armtjes van het kleintje had
vastgebonden.
Die schop en die koorden heeft die Missionaris mij eenige dagen geleden, als een
present overgezonden. Dat is wel zeker het schoonste geschenk dat ik ooit ontvangen
heb. Het kind is terstond gedoopt geworden en een maand later is het gestorven.
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Is de stoffelijke oogst verleden jaar zeer arm en schaarsch geweest, de geestelijke
oogst is integendeel zeer overvloedig geweest. Zoo b.v. wat de H. Kindsheid betreft,
hebben wij aan 12,000 arme weesjes het H. Doopsel toegediend ; en nu zingen zij bijna
allen het heilig en eeuwig Paasch-alleluia in den Hemel ; en voorzeker zullen die
heilige engeltjes hunne weldoeners in Europa die ze of door gebeden of door het
penningsken der H. Kindsheid geholpen hebben, niet vergeten. Dit jaar is nog niet ten
einde en onze rekening is nog niet opgemaakt ; maar ik kan U wel voorzeggen dat ons
getal driedubbel zal zijn. Enkel van de overlevenden zijn al onze gestichten nu
opgepropt vol; en dikwijls zijn wij genoodzaakt onze beurs te raadplegen om niet in
bankroet te vallen. - In de maand December kwam hier in Tientsin eene heidensche
familie aan (zij kwam van eene plaats 50 uren van hier gelegen, en had wegens
hongersnood het ouderlijk dak moeten verlaten); die familie bestond, groot en klein,
oud en jong, oom en tante enz. uit 63 personen. Wel, niet verder dan in het begin van
February was er slechts nog eene jonge vrouw van in leven ; alle andere waren van
honger omgekomen. Nog eens wat rampen ? wat ellende ! Ploratus et ululatus multus
propter tempestatem famis (Veel geween en gehuil wegens de rampen van den
hongersnood). Deze jonge vrouw, alleen overblijvend en verlaten is door de Zusters
van Liefde opgenomen geworden; en eenige dagen later is zij ook na den
onwaardeerbaren schat des Doopsels ontvangen te hebben, gestorven.
Als een onvermijdelijk gevolg van dien hongersnood beginnen nu ook alle aanstekende
ziekten te woeden maar tot nog toe vooral de typhus. Onze goede Hemelsche Vader
begint ook Zijne hand over ons uit te strekken; en met tranen in de oogen schrijf ik
U dat ik enkel in de maand April 2 Missionarissen en 2 Zusters van Liefde om mij heb
zien vallen. Na eene zeer korte typhus-ziekte zijn zij alle vier in den Heere
overleden. De eerste een jong Fransch Priester, 32 jaren oud, een mijner beste
vrienden in Parijs en sedert onze aankomst hier in China ; de tweede, een jong
priester, 28 jaren oud, en dien ik ook bijzonder liefhad ; eene Zuster van Liefde, 29
jaren oud, en die slechts in November van verleden jaar hier in China is aangekomen
van Frankrijk; eindelijk de overste (eene Fransche Zuster) der Zusters van Liefde
hier in Tientsin, wier dood door Christenen en Heidenen, Katholieken en Protestanten
is betreurd geworden.
Groot, zeer groot verlies voor onze dierbare en veelgeliefde Missie van Peking !
Fiat voluntas Dei beneplacita et perfecta (Gods heilige en volmaakte Wil geschiede!)
Die vier heilige personen hebben, in het zweet huns aanschijns gewerkt in den
wijngaard des Heeren en hebben gezwoegd voor zijne goddelijke eer ; zij zijn gevallen
als slagtoffers van hunne liefde jegens God en hunne stervende broeders de armen:
Ecce quam pulchri pedes Evangelizantium! (Zie hoe schoon de voetstappen zijn der
Evangelieverkondigers). Hun en haar dood is ook kostbaar in het oog des Heeren
pretiosa in conspectu Domini geweest.
Met de HH. Sacramenten der stervenden voorzien zijn zij, met den onschuldigen
glimlagch van praedestinatie naar het ware vaderland verhuisd. Gelukkig de Priester
ter des Heeren dien het gegeven is aan zulke helden en heldinnen-zielen, als zij op
het sterfbed liggen toe te roepen : Proficiscere anima Christiana (Vertrek christen
ziel!) Op het zien van zulk een gelukzalig sterven heb ik mij niet kunnen onthouden
van met den profeet Balaam uit te roepen : moriatur anima mea morle justorum et sint
novissima mea horum similia. (Mijne ziel sterve den dood der regtvaardigen en mijn
laatste uur zij aan het hunne gelijkvormig!)
Ik, voor mij, ben in Gods hand. Tot nog toe schenkt de goede God mij eene goede
gezondheid; en daarvoor zij zijn heilige Naam geloofd en geprezen ! en als het Zijn
Goddelijken en Vaderlijken wil zal behagen, om weldra ook aan mijne deur te komen
kloppen, om mij naar de eeuwigheid te roepen dan O ! en dan vooral zij Zijn Heilige
Naam gezegend en geprezen!
Domine, zei de H. Martinus, si adhuc populo tuo sum necessarius, non recuso laborem
(Heer, indien ik nog voor uw volk noodzakelijk ben, dan weiger ik niet te arbeiden.)
Aldus beminde Broeders en geliefde Zusters, weest allen gerust over mij. Mij zal er
volstrekt niets overkomen dan dat de Heere zal willen. In leven en dood zij Hij
geloofd! Bidt alleen voor mij opdat ik olie in de lamp moge hebben, als Hij zal komen
en opdat ik met onzen patroon den H. Apostel Paulus moge uitroepen : Bonum certamen
certavi, cursum consummavi, in reliquo reposita est mihi corona justitiae. (Ik heb
den goeden strijd gestreden, den loop voleindigd, voorts is mij weggelegd de kroon
der geregtigheid). In Jesus en Zijne Heilige Moeder uw Beminde Broeder
WIJNHOVEN FRANS
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2 oktober 1888 ONZE LIMBURGERS.
De Maastrichtse Courier de la Meuse gaf dezer dagen een naamlijst van de Limburgsche
priesters, die in de vreemde Missiën aan ’t heil der zielen, aan de voortplanting van
Geloof en beschaving werkzaam zijn.
[…] ; van de eerwaarde heeren P. Hillen van Blerick en Bernard Smeets, van Beesel,
overleden in het missiehuis der Lazaristen te Parijs, Driessen van Horst en Eussen,
van Spaubeek, missionarissen in Amerika.
28 februari 1895 HELDEN-PANNINGEN. Uit het missie klooster St. Joseph
alhier, vertrokken Dinsdag 10 Eerw. Zusters naar Afrika, om daar te gaan arbeiden tot
heil van onzen armen evenmensch.
22 juli 1897 SUSTEREN. Aanstaanden Zondag hoopt de weleerw. heer H. Meuffels,
van de orde der Lazaristen, alhier in zijne geboortplaats voor ’t eerst het H.
Misoffer te komen opdragen. Aan hartelijke bewijzen van sympathie van wege Susterens
ingezetenen zal het den jeugdigen priester op dien schoonen feestdag stellig niet
ontbreken.

235

16 april 1898 AFRIKA. In Abyssinie.
De Eerw. pater Coulbeaux, overste van de missie der Lazaristen in Abyssinië, deelt in
een schrijven uit Addis-Abeba, dd. 4 Febr. ll., zeer belangwekkende bijzonderheden
mede omtrent zijn bezoek bij den negus van Abyssinië. De Lazaristen bereikten
Menelik’s hoofdstad na een veertiendaagschen tocht uit Harrar. Op den 30n Januari
traden zij de stadspoorten binnen, en Menelik ontving de Katholieke missionarissen op
den 2n Februari.
De uitslag van hun bezoek was boven aller verwachting, en pater Coulbeaux meldt, dat
hij slechts met tranen in de oogen deze buitengewone ontvangst kan vermelden. Een
gebeurtenis van niet geringe beteekenis is, dat de Negus de tegenwoordigheid van den
Franschen gevolmachtigde niet veroorloofde, zoodat de paters werden binnengeleid door
den heer Ilg, een Zwitser, minister van Buitenlandsche Zaken van Menelik, en door den
ggerazmach Joseph, een oud-leerling der Lazaristen en nu secretaris van den Negus. De
Keizer, gezeten op zijne fluweelen kussens, ontving de paters zeer hartelijk. Pater
Coulbeaux las een langen brief voor in ’t Amharisch, welken hij den vorigen nacht had
opgesteld, en waarin hij den vorst gelukwenschte en hem zijne missieplannen
uiteenzette. Menelik betoonde zich omtrent deze voorstellen zeer bewilligend. De
Lazaristen mogen hunne vroegere posten in Argamieh hernemen, alsook hunne kerken te
Gwala, May Brazio en Alitiena. Zij mogen scholen oprichten, zoomede weeshuizen,
technische inrichtingen, een boekdrukkerij, terwijl ook aan de Liefdezusters de
toegang is veroorloofd. Menelik besprak met veel ingenomenheid den besten weg, in
deze te volgen, en gaf aanbevelingsbrieven mee voor zijne hoofden, om de reis der
paters te vergemakkelijken.
Den volgenden dag besloten de missionarissen een bezoek te brengen aan de twee
abunas of schismatieke Bisschoppen van Abyssinië: Mattieus, Bisschop van Choa, en
Pietros, Bisschop van Tigreh. Deze bezoeken hadden eveneens een groot succes, en de
ontvangst door de Ethiopische prelaten was niet mindere vriendschappelijk. “Zij
bedankten ons, zoo schrijft pater Coulbeaux, voor ons bezoek, te kennen gevende, dat
de liefde het kenteeken der leerlingen van Christus is, en dat zij zich gelukkig
gevoelden over het bewijs, dat wij er hun van hadden gegeven.” De talrijke Katholieke
Galla’s van de hoofdstad kunnen nu vol vertrouwen zijn over den buitengewoon goeden
uitslag van deze bezoeken der Lazaristen, welke hun vrijheid en bescherming
verzekeren. Tot dusverre moesten zij in verborgenheid leven, en Mgr. Taurin, de
Apostolische Vicaris, ofschoon een oud vriend van Menelik, had zich niet durven
vertoonen, noch in Choa, noch in de hoofdstad. Thans is de toekomst van het
Katholicisme in Abyssinië veelbelovend.

240

4 juni 1898 ROERMOND, 4 Juni.
- Z. D. H. de Aartsbisschop van Andrinopelen, heeft heden morgen in de kerk van het
Groot-Seminarie der E.E. P.P. Lazaristen te Parijs het H. Subdiakonaat toegediend,
aan onzen vroegeren stadgenoot, den Eerw. Heer H. Willems.
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6 augustus 1898 HELDEN. Woensdag-morgen vertrokken
van uit het missieklooster St. Joseph alhier wederom vier eerw. Zusters voor de
vreemde missiën. Hare bestemming was de nieuwe missie van West-Afrika in den Kongo.
Moge hare reis voorspoedig zijn, en hare verheven en schoone werkzaamheden met de
rijkste vruchten gezegend worden!
Eén der eerw. Zusters is eene Nederlandsche.
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31 mei 1899 Broekhuizervorst. Naar wij vernemen, is de Eerw. heer
Fr. Schraven van Wis, ll Zaterdag in de kerk van het Groot-Seminarie der E E. P.P.
Lazaristen te Parijs, tot priester gewijd.

255

29 augustus 1899 Helden. Maandagmorgen zijn uit het missieklooster
St. Joseph te Panningen wederom vier Eerw. Zusters en een Broeder vertrokken naar de
missiën van den Kongo. Als bijzonderheid mag wel vermeld worden, dat een der Eerw.
Zusters geboortig is van alhier, de eerste uit deze gemeente, die uit dit klooster
naar de vreemde missiën vertrok.
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26 september 1899 Helden A. s. Woensdag zullen uit het Missieklooster
St. Joseph te Panningen wederom een 14-tal Zusters vertrekken naar de Missiën in
Zuid-Afrika. Talrijk is het aantal dezer zich zelfopofferende heldinnen, die
jaarlijks uitgezonden worden naar het donkere werelddeel, om er godsdienst en
beschaving te brengen. Vol bewondering voor haar heldenmoed wenschen wij haar een
voorspoedige reis, en Gods besten zegen op haar verheven arbeid.
25 april 1903 Met genoegen vernemen we,
dat het klooster St. Joseph, hetwelk nog
missiezusters zal worden verlaten, weder
Paters Lazaristen zijn in onderhandeling

25 januari 1904 Mgr. GEURTS ROERMOND, 25 Januari.
APOSTOLISCH VICARIS VAN OOST-TCHELY.T
Zijne Doorluchtige Hoogwaardigheid is [gee]n onbekende: talrijke vrienden telt hij,
[die]n de mededeeling van den volgenden [brie]f wellicht aangenaam zal zijn. De brief
geschreven aan den Z Eerw. heer Hubert Meuffels, Overste van het Missiehuis St.
Joseph te Panningen Monseigneur stelt [groo]t belang in deze nieuwe stichting van ?
Eerw H.H. Lazaristen, wijl zij eene [kwe]ekschool is van Hollandsche Missionarissen
voor zijn Vicariaat. Een bloeiende [op]komst ligt voor deze Missie open, dank [de
ij]ver van eenige jeugdige Priesters voor ? lang uit Nederland vertrokken: de [eer]w.
H.H. Dekkers, Corn van Rukphen, ? Willemen van Gilze Rijen, Jul. ?mans van Gulpen,
Wilh. Scherjon van [Ven?}lo; dank ook aan de gebeden en den [geldeli]jken steun, die
Mgr. Geurts ruim ?eht erlangen.
Brief van Z. D. H. Mgr. Franciscus Geurts aan de Z.Eerw. Heer Hubert Meuffels,
Overste van ’t Missiehuis St. Joseph.
HELDEN-PANNINGEN
Apostolisch Vicariaat van Oost-Tchely
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dat er kans bestaat,
in de loop van het jaar door de
wordt bevolkt. Eene afdeeling Fransche
over den aankoop van dit klooster.

Joung-Ping-Fou

China

23 December 1903
Zeer Eerw. Heer en Confrater.
De Genade O. H. zij steeds met ons!
?wen mij zeer aangenamen brief van 21 Augustus heb ik op zijn tijd ontvangen; ?
allerlei ditten en datten hebben mij ?antwoord doen uitstellen.
Eindelijk dan is ten uitvoer gebracht wat ik zoo lang gehoopt en gewenscht had:
nederzetting der Lazaristen in Holland.
Ik heb mij dikwijls afgevraagd waarom land, ons Holland alleen, de kinderen den H.
Vincentius niet bezat. De geest van dien heiligen moest, min inziens, ?zakelijk
behagen aan onze zoo diep katholieke bevolking, ja zelfs aan onze vrijzinnig gestemde
Protestanten, daar het de uitoefening der naastenliefde, volgens dien geest, geldt.
Ik weet, één voornaamste eigenschappen van dien ? is - »de côtoyer la Providence“, ?
ik weet ook dat dezelfde Voorzienigheid alles beheerscht om tot haar einddoel te
komen; en het raadsel is altijd voor mij, waarom Zij zoolang gewacht heeft [dit?]
duidelijk te toonen. En toch, de werken van den H. Vincentius zijn in ons in vollen
bloei; zoo niet diegene ?r hem onmiddellijk ingesteld, dan toch ?eld met rijn geest :
Vintcentianen Zusters ? Tilburg wier regels geschoeid zijn op ? der “Filles de 1a
Charité” enz. Geen ? in Europa - en buiten - waar niet blanke Cornette bekend is:
niet alleen ? prospectussen on plakkaarden (zooals ? de Hollandsche stations enz.)
maar in ?kelkheid; alleen in in Holland was het nieuwe, zonderlinge verschoning
toen ? mijne wijding in 1900 twee Cornetten ?r de straten van den Bosch waaiden.
Gij zult mij wel vragen waar ik heen ? met mijne beschouwingen: Ja, ik bedoel ?er dat
ik Holland sinds lang, sinds ik ?ken, de eigenlijke werken van Vincentius ?nd heb,
dat ik thans uiterst blij ben ? dubbele familie van den liefdevolle ?igen in ons
midden gevestigd te zien, ik hoop dat hare tegenwoordigen ? ?etelijk en tijdelijk
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welzijn zal dienen ? onze landgenooten. Uw huis, a1 ligge ook in een uithoek van
Limburg, zal ? van groot nut zijn. Dit is mijn nieuwjaarswensch voor U, en de
nieuwe ?ing. Met groot genoegen zie ik de ?lling van uwe medearbeiders, volgens mij
bijna allen persoonlijk bekend, hierin ben ik heel met U eens: dat de algemeen
Overste daarin niet beter kon zonder den “Jongen Overste” ? ?uiten. Het spijt me, dat
ik bij mijn verblijf in Europa in 1900 de gelegenheid ? gehad heb U aan te treffen.
Hier in Joung-Ping-Fou gaat alles bij ? naar wensch. Alle Missionarissen ? uit”. De
winter is voor ons, zooals ?, de tijd vao arbeiden. Verleden ? hebben wij twee nieuwe
standplaatsen ?end die Mijnheer Dekkers en M. Willemen ingenomen hebben. De
bekeeringen zijn talrijk dezen winter, en onze scholen zijn eivol. Hadden wij maar
meer meesters om de lui te onderrichten, dan zouden wij nog meer Catechumenen hebben.
Langzaam aan. De voorspoed van ons Vicariaat hangt samen met dien van ’t Missiehuis
St. Joseph: Gij kunt dus denken hoezeer die mij ter harte gaat.
Mijne, en onze hartelijke groeten aan het heele Missiehuis.
Uw toegenegen dienaar,
F. GEURTS.
Vic. Ap.
13 juni 1904 ECHT. Gisteren, den dag dat de Eerwaarde Heer
Jacques Reijnen uit het Missiehuis St. Joseph te Helden-Panningen, nieuwgewijd
priester, de eerste H. Mis in zijne geboorteplaats alhier opdroeg, werd Z. E. te half
negen door de harmonie “St. Cecilia” aan de ouderlijke woning in de Peijerstraat
afgehaald en, vergezeld door zijne ouders en verdere familieleden, in plechtigen
optocht ter kerke begeleid. De straten, waardoor zich de stoet bewoog, prijkten in
weidschen vlaggentooi, terwijl overigens de Peyerstraat bijzonder mooi gesierd was.
Vóór het huis was een prachtige triomfboog opgericht, waarvan zich kwistig groen en
bloemen naar den ingang der woning slingerden, die eveneens keurig was gesmukt en
waarboven een fraai opschrift prijkte. Te negen uur droeg Z. E. de plechtige Hoogmis
van dien dag op, waaronder zijn broeder, de Eerwaarde Heer Jean Reijnen, leeraar in
genoemd Missiehuis, de feestpredicatie hield en gedurende dewelke door het zangkoor
op verdienstelijke wijze eene meerstemmige Mis werd uitgevoerd. ’s Avonds bracht de
zangvereeniging “Vriendenkoor” een serenade, waarbij Z E. in antwoord op de toespraak
van den president dier vereeniging, allen hartelijk dank bracht voor de menigvuldige
eerbewijzen en gelukwenschen, op dezen dag ontvangen.
Moge Gods mildste zegen rusten op zijneerwaardes arbeid aan de Missiën van de Eerw.
Paters Lazaristen in China, waarheen zich Z. E. binnen eenige weken zal begeven!
24 september 1904 De Missionaris Frans Schraven.
De Eerw. Heer Frans Schraven (Lottum) oud-student van het Bisschoppelijk College te
Roermond en Missionaris in West Tohe-ly (China) schrijft aan zijn oonfrater den Z.E.
Overste van het Missiehuis der Lazaristen te Helden-Panningen.
TCHENG-TING-FOU, 28 Juli 1904.
Eerwaarde Overste en Confrater,
De genade O. H. J. Chr. zij steeds met ons!
Voor een waek of drie was ik een brief voor U begonnen en om den raad van den Eerw.
Heer Hoefnagels te volgen, meende ik U het een en ander nieuws uit deMissie mede te
deelen. Maar die brief is niet af en ligt waarschijnlijk nog in mijn bureau te Fongkia-tchoang, hoofd-residentie van mijn district. Hoe dat komt ? - Ziehier: Maandag 4
Juli j L., kreeg ik een brief van Monseigneur, mij den plotselingen dood van onzen
Confrater, den Heer Hercourt, aankondigend en mij tevens naar de stad roepend om
»voorloopig« de plaats van den doode in te nemen. Nu die goede Confrater had zoo wat
alle postjes hier: procurator, biechtvader van de Liefdezusters en van de inlandsche
zusters, directeur van ’t Groot-Seminarie enz. enz. Dus op het oogenblik ben ik zoo
wat van alles en nog wat; veel tijd om brieven te schrijven blijft mij dan ook niet
over en zelfs mijne vacantie blijft er mee in den steek.
Ik hoop, dat alle bewoners van het missiehuis St. Joseph eens goed voor ons zullen
bidden. In de laatste jaren hebben wij bijna alle oudere missionarissen door den dood
verloren en de oudste van allen, de Eerw. Heer Lescure is op het oogenblik ook van de
laatste H Sacramenten voorzien. Wat God doet is welgedaan, al begrijpen wij, domme
menschenkinderen, ook niets van Zijne raadsbesluiten. Naar onze zienswijze gesproken,
moesten die goede Confraters allen in leven blijven, want werk is er in overvloed in
’s Heeren wijngaard en het getal der arbeiders gering. Nochtans geloof ik, dat wij
dit jaar wel een 2000 volwassenen gedoopt hebben in ons vicariaat. Ik kan U het
juiste getal niet zeggen, omdat ik nog niet alle rekeningen hier heb.
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Nu genoeg gebabbeld voor vandaag; tot later; bid goed voor mij, opdat ik in alles en
altijd Gods Wil vervulle, zelfs en vooral als die H. Wil mij de opoffering van mijn
eigen wil kost. Mijne beste groeten aan alle Confraters en ik blijf in de Heilige
Harten van Jesus en Maria onbevlekt ontvangen, Eerw. Confrater,
Uw onderdanige Confrater
FRANS SCHRAVEN
MISSIONARIS-LAZARIST
(Ingezonden.)
23 februari 1907
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- Z. D. H. Mgr. J. H. Drehmanns […] 6 Lazaristen van Helden.

9 maart 1907 Aanbesteding.
Op Maandag den 18 Maart a.s. zal voor rekening der Zeer-Eerwaarde Paters Lazaristen
te Helden-Panningen werden
AANBESTEED: Het bouwen van een nieuwen vleugel met huiskapel, sacristie, enz, met
bijlevering van de benoodigde materialen aan het Missiehuis H. Jozef aldaar.
Bestek en teekeningen liggen ter inzage en zijn verkrijgbaar vanaf Woensdag den 6
Maart a.s. ten kantore van architect HENRI SEELEN te Venlo, alwaar ook verdere
inlichtingen verstrekt worden.
Aanwijzing ter plaatse des voormiddags ten 11 ure.
27 maart 1909 Het H. Subdiaconaat aan de […]
Verder aan de volgende Eerw. Fraters:[…] Carolus Dupont, Mauritius Philippe, Ricardus
Judge, van de Congregatie der Lazaristen te Panningen.
14 augustus 1909 - Van de negen priesters, den 5en Juni l.l. gewijd
in de kapel der E. E. Lazaristen van den H. Vincentius à Paulo te Helden-Panningen
L., vertrekt morgen Zondag 15 Augustus, het volgende vijftal:
Van uit Marseille, naar China, de E.P. Clemens Zigenhorn (Vierlingsbeek, N.-B);
Theophile Smet (Zeeuwsch-Clinge) en Emile Roussez (Winnezeele, Frankrijk.)
Van uit Bordeaux naar Zuid-Amerika (Brazilië) de E.P. Petrus Sarneel (Kloosterzande
Z.) en Petrus Onclin, (Rotterdam).
1 maart 1910 Panningen. Zaterdag overleed alhier de ZeerEerw. Pater
Hubertus Moonen, van de Congregatie der Lazaristen.
Z.Eerw. was geboren te Mesch (Limburg), volbracht zijne studiën in het Seminarie der
Lazaristen te Parijs, in welke Congregatie hij werd opgenomen, en was 14 jaar in
Brazilië werkzaam als leeraar aan het Seminarie. Wegens geschokte gezondheid naar het
vaderland teruggekomen, was hij na een verblijf van eenige maanden zoover hersteld,
dat hij hoopte nog deze maand naar zijne missie terug te keeren, toen onverwacht een
longontsteking een einde aan zijn werkzaam leven maakte.
20 augustus 1910 - Deze week vertrokken uit het Missiehuis St. Joseph
der Lazaristen van den H. Vincentius à Paulo te Helden-Panningen de volgende
Missionnarissen: naar China, de Eerw. heeren Gérard Vester (Amsterdam), Christiaan
Jansen (Vierlingsbeek), Alexander Smits (Venlo), Frans van Meerendonk (Tilburg); naar
Syrië Richard Judge Ierland); naar Palestina Willem van Rutten (Berkel Z. H.).

VEREENIGING van den H. Vincentius à Paulo te Roermond.
ALGEMEENE VERGADERING, op Zondag 11 dezer, te 5 ure, in het St. Vincentiusgebouw
3 december 1910

430

(Kruisheerenstraat), tot bijwoning waarvan alle honoraire leden, inschrijvers en
weldoeners bij deze beleefdelijk worden uitgenoodigd.
Spreker:

de ZeerEerwaarde Heer H. Meuffels,
435

440

Overste der Paters Lazaristen te Helden-Panningen.
Het Bureau:
J. VAN BLARKOM, Pres.
4398
ARTH. SCHREURS, Secr.
31 december 1910 - Bij kon. besluit is verlof verleend tot het geven
van hooger onderwijs:
[…] aan den pater Lazarist P. Roque van het Missiehuis St. Joseph te Panningen.
15 juli 1911 Panningen. Aanstaanden Zondag zal in het Seminarie
der Eerw. Paters Lazaristen alhier, door een bisschop dier orde, de
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18 juli 1911 Panningen. Door Z. D. H. Mgr. Lasne, hulpbisschop
van zuidelijk Madagascar, werd Zondag in het St. Josephs-Seminarie alhier, de H.
Wijding van het Priesterschap toegediend aan de Eerw. Fraters J. N. Weemaes, C. de
Wit en F. van der Jonckheid allen van de Orde der Lazaristen alhier.
Verder werden 3 Eerw. Fraters gewijd tot Diaken, 5 tot subdiaken en ontvingen ? de
Tonsuur en mindere Orden.
5 augustus 1911 Panningen. Dezer dagen vertrokken
van uit het St. Vincentius-Seminarie alhier naar de missiën dier Paters, de drie op
16 Juli jl. gewijde priesters en wel: naar Columbië de eerw. heer J. N. Weemaes, naar
Abyssinië de eerw. heer C. de Wit en naar Bulgarije de eerw. heer F. van der
Jonckheid.
1 juni 1912 Panningen. Door de Eerw. Paters Lazaristen
alhier is vergunning bekomen, om, ten behoeve van het Missiehuis, eene bijzondere
begraafplaats aan te leggen. Deze, geheel uit grafkelders bestaande, begraafplaats
zal worden gebouwd onder de Sacristie van de Kapel.
11 juli 1912 Helden-Panningen. Door Mgr. Hoffman zullen aanst. Zondag
in de kerk van het Missiehuis St. Joseph alhier de H. Wijdingen worden toegediend aan
eenige Eerw. Fraters van de orde der Lazaristen.
21 december 1912 Eigenaardige ontmoeting.
De oorlogscorrespont van de Msb. verhaalt in een brief uit Monastir:
[…] Het was rector Proy. Toen ik mij voorstelde als journalist uit Holland, lachte de
Lazarist, dat zijn heele lichaam schudde en ik zag in zijn oogen jeugd-herinneringen
opflitsen, herinneringen, welke mij spoedig bekend waren.
“Oh, uit Holland”, lachte rector Proy, “ik heb daar vele oude bekenden”, en hij
noemde verschillende namen als b.v. die van den zeereerw. heer Meuffels uit
Panningen. “Tal van Hollanders, vertelde hij, waren mijn studiegenoten en zij hebben
bij mij de heugelijkste herinneringen achtergelaten”. […]
5 april 1913 Uit de Balkan-Missiën.
In het driemaandelijksche Overzicht “St. Vincentius à Paulo” van de Paters Lazaristen
te Helden-Panningen.
IJdel was dus onze eerste hoop op vrede. De legers hebben den strijd hervat. En zoo
keerde op vele plaatsen voor onze Confraters en Zusters na een korte en tevens
onrustige verpoozing, dezelfde stand van zaken terug als tijdens de eerste helft van
den oorlog. […]
31 juli 1913 Kardinaal van Rossum te Roermond.
De audientie.
[…] P. Dr. Meuffels, superior der P.P. Lazaristen te Panningen, […]
11 december 1913 - Naar wij vernemen zal aanstaanden Zondag
n.m. te half 6 ure op de jaarlijksche Algemeene Vergadering der St. Vincentius
Vereeniging alhier, welke voor alle belangstellenden vrij toegankelijk in het St.
Christoffelhuis de ZeerEerw. Pater Meuffels, Superior van het Missiehuis der Paters
Lazaristen te Helden-Panningen voor genoodigden en leden spreken.

495

13 juni 1914 Dr. P. Ruyter.
Uit Rome wordt aan De Tijd gemeld, dat daar aan het Collegium Angelicum het doctoraat
in de Thomistische Godgeleerdheid is behaald door onzen landgenoot, den weleerw. heer
P. Ruyter, van het Missiehuis der Lazaristen te Helden-Panningen.

500

18 juli 1914 Mgr. Geurts.
Monseigneur F. Geurts, C. M., vicaris Apostolicus van Oost Tchely, China, is na eene
voorspoedige reis in Nederland aangekomen. Zijne Hoogwaardigheid vertoeft thans nog
eenige dagen in het Missiehuis der EE. PP. Lazaristen te Helden Panningen, waar hij
morgen, Zondag 19 Juli, op het feest van Vincentius à Paulo, de Heilige Wijdingen zal
toedienen.

505

29 mei 1915 Z. D. H. Mgr. L. J. A. H. Schrijnen […]:
en verder aan één Eerw. Frater Lazarist van Panningen en […]
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20 juli 1915 Zondag heeft Z. D. H. Mgr. L. J. A. H. Schrijnen […]
in het Missiehuis te Panningen (Helden) het H. Priesterschap toegediend aan 11 Eerw.
Paters Lazaristen (o. w. de Eerw. Paters Jozef Theunissen van Venlo en Willem Janssen
van Helden Panningen, […] en de Mindere Orden toegediend aan de Eerw. Fraters
Lazaristen en […]
8 juni 1916 Susteren. Als overste van het klooster der paters Lazaristen,
dat alhier met een kerk er bij gebouwd zal worden, zal optreden de ZeerEerw. pater W.
Meuffels te Wernhout bij Zundert, geboortig van hier.

520

17 juni 1916 […] In China heeft de missie, ondanks geld- en personengebrek
toch nog eenige vooruitgang te boeken. In de Pekinger missie der Lazaristen werden in
één jaar tijds 38.293 volwassenen gedoopt. In dit Vicariaat telt men reeds tegen 22
heidenen één christen; overigens in China één christen op 300 inwoners.
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18 juli 1916 - Op Zondag 16 Juli heeft Z. D. H. Monseigneur Schrijnen,
bisschop van Roermond, in de kapel van het St. Joseph Missiehuis te Helden Panningen
de heilige wijdingen toegediend aan de fraters Lazaristen.
Het priesterschap aan de E.E. H.H. C. van Hal (uit Steenbergen), Felix Olivers (uit
Susteren), W. Engelen (uit Hilversum) J. Huysmans (uit Middelharnis), G. ter Veer en
J. Lamers (beiden uit Doetinchem), H. Vester (uit Roermond), E. van Kleef (uit
Cothen), H. de Leeuw (uit Rijsbergen), A. Mommers (uit Tilburg), C. v. Ginneken (uit
Achterbroek, België), en J. Feely (uit Ierland).
Verder het diaconaat aan drie, en het subdiaconaat aan tien fraters.
Frater Peres, uit het Dominicanerklooster van Ryckholt, had zich bij de wijding
aangesloten om het priesterschap te ontvangen.
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6 maart 1917 Z. D. H. Mgr. L. J. A. H. Schrijnen […]:
Verder aan 4 Eerw. Fraters van Panningen;
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24 maart 1917 Hieronymus Litjens en ?nes Stals, van de Lazaristen
te Panningen […]
28 oktober 1918 Ingezonden Stukken. Missiehuis in nood.
Welk is dit Missiehuis?
Het is Wernhoutsburg bij Zundert (N. Br.) bestuurd door de Paters Lazaristen
(Congregatie gesticht door den H. Vincentius à Paulo).
Sinds veertig jaren worden daar jongens opgeleid die als Missionarissen naar alle
deelen der wereld vertrekken om het katholiek geloof te verkondigen. In China
Abessinië, Madagascar, Palestina, Syrië, Algiers, Argentinië, Chili, Peruvia,
Bolivië, Brazilië, werken oud-leerlingen […]
J. DULLAERT, Lazarist
Giften voor het Missiehuis zullen dankbaar worden aanvaard door Pater Dullaert,
Lazarist, Spittaalstraat 2. Zutphen, en door het Utrechtsche Missiecomité (pastoor
Th. A. Smit te Groenlo, Dr. Jan Smit te Rijsenburg.)
30 april 1919 H.H. Wijdingen.
Z. D. H. Mgr. L J A H Schrijnen, bisschop van Roermond, diende Zondag in ’t
Missiehuis der P. P. Lazaristen te Helden-Panningen de H. Priesterwijding toe aan de
eerw. fraters J. Wieriks, van Nijmegen; J. Lansu, van Clinge; C. Breuker, van
Amsterdam; J. Stevens, van Maashees; E? Claessen, van Panningen M. Verhoeks, van
Velddriel en J. Nass, van Herpen.
de kruinschering en de twee mindere orden aan de eerw. fraters P. Vonken, van Budel;
Th. Planken, van Rotterdam; P Vermeulen, van Oosterhout; R. Zeinstra, van Harlingen
en J Janssen, van Susteren.
26 juli 1919 GRUWELIJKE CHRISTENMOORD IN PERZIE.
Uit Teheran komen d.d. 20 Mei hier over de volgende bijzonderheden:
Deze zijn de eerste, welke ons bereikten aangaande den gruwelijken christenmoord van
Juli 1918 in Perzië. Juist op den eersten verjaardag van de vreeselijke gebeurtenis,
18 Juli, kwam de brief, die ze behelsde, in het Missiehuis der Lazaristen te HeldenPanningen aan. Zij werd gestuurd aan de zeereerw. heer Lazaristen-pater Paul Bedjan,
den vermaarden Oostersche talen-kenner, die haar uit het Kaldeisch vertaalde. Zij
werd geschreven door Zuster Angela, liefdezuster van den H. Vincentius. […]
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4 januari 1921 Priesterjubilea.
[…] Lazaristen. 25-jarig priesterfeest op 3 ? de zeereerw. heer Hubert Meuffels, Su?
Missiehuis St. Joseph, Helden-Panningen
20 januari 1921 - Naar aanleiding van ons bericht,
betreffende de heugelijke gebeurtenis van de H. Priesterwijding der drie gebroeders
Jan, Petrus en Henri Wolters uit Montfort, vernemen wij nader, dat de fraters van de
congregatie der Lazaristen zullen worden priester gewijd Zondag 23 Jan. e.k. in het
Missiehuis St. Joseph te Helden-Panningen.
25 januari 1921 - Z. D. H. Mgr. Wolf S. V. D. Vicaris
Apostolicus van Togoland, diende Zondag 23 Januari, in het Missiehuis der P.P.
Lazaristen te Helden-Panningen, de H. Priesterwijding toe aan de eerw. Fraters: Emiel
Sarneel, van Hontenisse; Lambert van Nisselrooy, van Kerkdriel; Henri Alers, van
Roermond; Willem Dirven, van Princenhage; Thomas Veerman, van Volendam; Piet Vonken,
van Amsterdam; Bernard van Beckhoven, van Breda en aan de drie gebroeders Jan, Piet
en Henri Wolters, van Montfort.
De twee laatste mindere orden aan de eerw. Fraters: Theodoor Planken, Nicolaas
Roozen.
29 januari 1921 ROERMOND, 29 Januari.
Voor de Missie in China van Pater Willems. […] Totaal f 1176.70
- De weleerw. pater H. Alers, van de congregatie der Lazaristen, die Zondag jl. te
Helden-Panningen, tot priester werd gewijd, zal a.s. Zondag om 9.30 uur in de Kapel
in ’t Zand zijn plechtige Eerste H. Mis opdragen. De bewoners van Hendriklaan en
omgeving zullen den jeugdigen priester dezen dag tot een onvergetelijken maken.
1 februari 1921 Eerste H. Mis.
De weleerw. pater H. Alers, van de Congregatie der Lazaristen, die 23 Januari jl. te
Helden-Panningen de H. Priesterwijding ontving, droeg Zondag in de mooi versierde
Kapel in ’t Zand zijn plechtige Eerste H. Mis op. Aan de ouderlijke woning in de
Hendriklaan werd de jeugdige priester door een schare bruidjes en de buurtbewoners
afgehaald en naar de Kapel begeleid, waar om half tien de verheven plechtigheid een
aanvang nam.
Gedurende de H. Mis hield de Z.E. pater J. van Liempd de feestpredicatie over het
priesterschap.
Dezelfde stoet begeleidde den weleerw. heer Alers wederom naar de feestelijk
versierde ouderlijke woning. Hier werd hij door den heer L. Beltjens in een treffende
toespraak gelukgewenscht. Een bruidje begroette den missionaris met een versje en
bood een bouquet aan.
Als geschenk der buren werd den jongen priester een albe aangeboden.
5 februari 1921 MONTFORT. Morgen, 6 Februari heeft alhier
een zeldzaam feest plaats, een feest, dat wel een wonderfeest genoemd mag worden. De
drie gebroeders Wolters, zullen als Paters Lazaristen alle drie alhier hunne Eerste
H. Mis lezen. Naar de toebereidselen te oordeelen, die algemeen in ons dorp gemaakt
worden, belooft het iets buitengewoons te worden.
Om 9 uur plechtige afhaling aan het ouderlijk huis; daarna de hoogplechtige Hoogmis
opgedragen door de drie gebroeders, geassisteerd door pastoor Wolters, hun oom. Na de
Hoogmis statige optocht door het feestelijk versierde dorp. Indien de
weersgesteldheid meewerkt, zal ons dorp te klein zijn.
24 maart 1921 Oprichting van de Nederlandsche Provincie der Lazaristen.
Op den feestdag van den Heiligen Joseph, 19 Maart, heeft de Hoog Eerwaarde Generaal
der Lazaristen, na verkregen volmacht van den Heiligen Stoel, voor het Nederlandsch
gedeelte der Congregatie eene nieuwe Provincie opgericht.
De nieuwe Provincie omvat:
1e. Alle bestaande huizen in Nederland, te weten: het Missiehuis St. Joseph te
Helden-Panningen (Groot Seminarie); het St. Vincentius-Seminarie te Wernhoutsburg bij
Zundert (Kl. Seminarie) en de Rectoraten te Susteren en te Rumpen.
2e. Als Missievelden: het Apostolisch Vicariaat van Oost-Tchély in China, bestuurd
door Mgr. Geurts, en de Republiek Bolivia in Zuid-Amerika.
Als hoofd der nieuwe Provincie is aangesteld de Zeereerw. heer H. Romans, tot heden
vice-superior van het Missiehuis te Helden-Panningen. Het allereerste doel der nieuwe
Provincie is zich te wijden aan de vreemde Missies.

#90

11

Paul Theelen, Monarchstraat 19, 5641 GH Eindhoven Netherlands l.theelen@onsneteindhoven.nl

Naspeuringen naar Leo Theelen en Cecilia Mertens: Missiehuis St. Jozef
640

645

650

655

660

665

670

675

680

685

690

695

700

705

De Lazaristen gesticht door den H. Vincentius à Paulo telden begin 1921: 2404
priesters, waaronder 114 Hollanders. Van de 21 Bisschoppen der Congregatie zijn er
twee Hollanders: Mgr. Geurts, Apostolisch Vicaris van Oost-Tchély en Mgr. Schraven,
Apostolisch Vicaris van Zuid-West Tchély in China.
Moge Gods zegen rusten op de nieuwe Provincie en de Nederlandsche Zonen van den
Heiligen Vincentius à Paulo in staat stellen zich met kracht te kwijten van de
verheven en zware taak hun opgelegd, tot heil der zielen en tot bekeering der arme
heidenen. Daarom vertrouwen zij vast ook te mogen rekenen op het gebed en den steun
der Nederlandsche Katholieken.
3 november 1921 Missie-bisschop te Helden-Panningen.
Om wat rust te nemen na een vijf en twintig jarig verblijf in het brandend klimaat
van Zuid-Madagascar, vertoeft sedert eenige dagen in het Missiehuis te HeldenPanningen Z. D. H. Monseigneur Carolus Lasne C. M. van de Congregatie der Lazaristen.
Op Allerheiligendag diende Z. D. H. in de kapel van het Missiehuis de H.
Diakonaatswijding toe aan de volgende Fraters: Theodorus Planken (Rotterdam),
Nicolaas Roozen (Overveen), Petrus Vermeulen (Breda), Richard Zeinstra (Harlingen),
Paul Muiser (Didam), Jan Janssen (Susteren), en Willem Bongers (Stevensweert) en twee
Minder-Ordens aan zestien andere Fraters Lazaristen.
11 juli 1922 H. Wijdingen.
Op Zondag, 9 Juli, feest der H.H. Martelaren van Gorcum, diende Z. D. H. Mgr.
Schrijnen, in de kapel van het Missiehuis St. Joseph te Helden-Panningen, de H.
Priesterwijding toe aan de eerw. Fraters Lazaristen: Theodorus Planken, Rotterdam;
Nicolaas Roozen, Overveen; Petrus Vermeulen, Breda; Richard Zeinstra, Harlingen;
Paulus Muiser, Didam; Jan Janssen, Susteren; Willem Bongers, Stevensweert. De H.
Subdiaconaatswijding aan de Fraters Jacobus Bruno, Alkmaar; Jan Geenen, Echt;
Theodoor Heuvelmans, Panningen; Bernard de Lepper, Tilburg; Cornelis Louws, Gilze;
Jan Zoetmulder, Schiedam. De Tonsuur en de twee eerste Mindere Orden aan verscheidene
andere Fraters van het Missiehuis.
7 oktober 1922 H. Wijdingen.
Z. D. H. Mgr. Laurentius Schrijen, bisschop van Roermond, zal morgen in de kerk van
het Groot Seminarie de H. Wijding van het Diaconaat toedienen aan de volgende Eerw.
heeren van het Groot Seminarie:
[…]; en de eerw. fraters Lazaristen Jacobus Bruno, Johannes Coonen, Theodorus
Heuvelmans, Bernardus de Lepper, Cornelius Louws, Johannes Zoetmulder van het
klooster te Helden-Panningen.
19 april 1923 - Tot overste van het klooster der Lazaristen
te Wernhoutsburg is benoemd de eerw. pater W. Bervoets, provisor van het Missiehuis
St. Joseph, te Panningen.
17 mei 1923 Eerste H. Mis.
ECHT. Zondag droeg onze dorpsgenoot, de weleerw. heer Jean Coonen, onlangs priester
gewijd in het klooster der Eerw. Paters Lazaristen te Helden-Panningen, in onze
parochiekerk zijne plechtige eerste H. Mis op, geassisteerd door twee zijner neven
nl. de weleerw. heeren Jean Reijnen, rector te Rumpen en Jac. Reijnen, missionaris in
China, thans met verlof alhier. Om 9 uur werd Z.Eerw. door de eerw. heeren
geestelijken, een aantal bruidjes en de harmonie “St. Cecilia” aan zijn ouderlijke
woning afgehaald en begeleid door zijne familie ter kerke geleid. Eene groote menigte
belangstellenden waren hierbij tegenwoordig. Het kerkelijk zangkoor voerde op
verdienstelijke wijze eene meerstemmige Mis uit. Het was een heerlijk schouwspel op
dezen schoonen Meimorgen, waarbij van alle huizen de vlaggen lustig wapperden.
Wederom heeft Echt, dat reeds zooveel priesters aan Gods kerk geschonken heeft, de
rij met een vermeerderd en wij hopen, dat het den jeugdigen missionaris, die over
eenigen tijd naar de Missie vertrekt, gegeven moge zijn ijverig te kunnen werken aan
de bekeering der arme heidenen tot meerdere eer en glorie van God.
30 mei 1923 Onderwijzersdag.
3. Inleiding door den W.E. Zeergel. heer Dr. P. Ruyter C. M. te Helden-Panningen. De
school en het leven.
25 september 1923 - In de kapel van het Missiehuis St. Joseph
der Lazaristen te Helden-Panningen, diende op Zaterdag en Zondag 22 en 23 September
Z. D. H. Mgr. Buckx, Apostolisch Vicaris van Finland, de H.H. Diaconaat- en
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Priesterwijdingen toe aan de volgende Fraters: Antoon van Woerkom, Tilburg; Cornelis
Verwoerd, Wilnis; Herman Kock, Wijnbergen; Henri van Megen, Leunen; Petrus van
Kuijck, Rijsbergen; Jacob Meijs, Tilburg; Jan Rijntjes, Nijmegen; Laurentius Vonk,
Steggerda; Ferdinand van Dijk, Heerle en de Tonsuur en Minder Ordens aan eenige
andere Fraters van het Missiehuis.
8 december 1923 Vice-Provinciaal Nic. Suylen †
In het Missiehuis der Lazaristen te Helden-Panningen ontving men uit La-Paz, Bolivia,
telegrafisch bericht van het overlijden op 30 Nov. l.l. van den zeereerw. heer Nic.
Suylen, overste van het Groot-Seminarie te La-Paz.
Z.Eerw. werd geboren te Holtum in 1876, trad in 1896 in de Congregatie der
Lazaristen, werd priester gewijd te Parijs in 1902 en behaalde in 1904 te Rome het
doctoraat in de theologie. Na achtereenvolgens werkzaam te zijn geweest als professor
in het Groot-Seminarie te Noto (Sicilië) en als novicenmeester in het Missiehuis te
Helden-Panningen, vertrok hij in 1918 naar Bolivia, waar hij sinds 1919 aan het hoofd
stond van het Groot-Seminarie te La-Paz en tevens de functie vervulde van viceprovinciaal zijner Congregatie voor Bolivia. Met volle toewijding heeft hij daar in
zeer moeilijke omstandigheden, gewerkt aan de vorming van den inlandschen clerus en
zich geheel en al, zonder zijn krachten te sparen, opgeofferd aan zijn verheven
roeping.
19 januari 1924 CIJFERS EN FEITEN
LEZERS EN REDACTIE. - IN ‘T HARTJE VAN AFRIKA.
Een vriendenhand zond ons dezer dagen het jongste nummer van “St. Vincentius a Paulo
het missietijdschrift der P.P. Lazaristen te Helden-Panningen met de mededeeling De
”Nieuwe Koerier” in ’t hartje van Afrika”.
Het tijdschrift geeft een kiekje van h«t interieur der kamer van een missionaris in
Abessynië (Noord-Oost-Afrika). Het verblijf is tamelijk primitief en bewijst sprekend
dat in het missionarisleven niet precies alles poëzie is.
Onder het kruisbeeld toont de foto ons de “Nieuwe Koerier” op een stapel boeken
geflankeerd door een dubbelloops jachtgeweer en de kaars in een flesch ter eene en
een groote schop met flinken steel ter andere zijde.
Zoo raakt de krant over de wereld verspreid als zij eenmaal de pers verlaten en de
“expeditie” haar werk gedaan heeft: het “insteken” in het adresbandje, het afbundelen
voor de post en het aftellen in paketten voor de eigen boden.
Dan gaat de krant op reis en zoodra zij buiten het bureau gekomen is, scheiden zich
hare wegen. Ze vertrekt naar alle windstreken en op allerlei wijze.
De meeste exemplaren blijven in Midden-Limburg, tamelijk dicht bij huis. Maar de post
brengt er ook honderden naar het overige Limburg en naar het overige deel des lands.
Haar tocht gaat echter verder over de grenzen naar de meeste Europeesche landen. En
verscheidene zoeken de zeehavens op, om in de mailboot de groote reis te maken over
den oceaan. Ze zijn er extra op gekleed met een solieden kruisband en vertrekken naar
Nederlandsch Indie, naar missionarissen van Oeganda, van China en Mongolië. Zoo werd
de “Nieuwe Koerier” een der meest gelezen bladen van Mongolië... en omstreken.
Naar de Vereenigde Staten van Noord-Amerika, Canada, Venezuela, Brazilië, Zuid-Afrika
en de Congo, naar Midden-Afrika en waarheen zoekt de krant al niet haar weg waar
Limburgers in den vreemde vertoeven, oude gewestgenooten die er een middel in vinden
om uit de verte nog zooveel mogelijk mede te leven met de oude stad- en dorpgenooten
in het hun boven alles dierbaar gebleven gewest, waar hun familieleden hun oude
vrienden en kennissen vertoeven, waarheen menigeen van hen eenmaal hoopt terug te
keeren.
Onze verste vrienden zijn niet de minst verknochte. Dat spreekt herhaaldelijk uit de
woorden, waarmee zij hun abonnementen ten hernieuwen. Hechten zij zich in het verre
Amerika aan het nieuwe vaderland, het eerste geslacht blijft den band, die het aan
Limburg bindt, toch immer voelen. Hun kinderen worden meestal Amerikanen geboren en
getogen, als zij zijn in het verre westen en die het geboorteland van vader en moeder
nooit hebben gekend. Van hen ontvangen wij wel eens een mededeeling in Hollandsch met
een Amerikaansche tint, dat vader of moeder die ons blad tientallen jaren trouw is
blijven lezen daar in Wisconin of Minnesota overleden is en de zending dus moet
worden gestaakt, omdat hun kinderen meer thuis zijn in een blad geschreven in de
Engelsche taal. Het is ons een genoegen, dat de courant aan velen het leven in den
vreemde kan veraangenamen en in hun gemoed lieve herinneringen kan opwekken uit het
verleden, toen zij in jeugdiger jaren in onze streek hun woonplaats hadden. Zij
zullen in hare kolommen lezen van veel dat in hun dierbaar Limburg en in het
vaderland in den loop der jaren veranderde, maar zij zullen tevens weten dat het volk
van Midden-Limburg zijn karakter handhaaft, zijn gehechtheid aan God Koningin en
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Vaderland land en den opgeruimden zin die ook den Limburger in den vreemde moge
helpen om den menigmaal zwaren arbeid voor het dagelijksch brood en voor de bereiking
van het levensdoel met licht gemoed te volbrengen.
Wanneer wij aan onze verre lezers iets mogen vragen, dan zou het zijn om ons nu en
dan te berichten van hun levensomstandigheden en van het land waar zij wonen. Wij
zullen gaarne hiervan melding maken. Waar Limburgers zich steeds een gevoelen zal dit
aan onze overige lezers waaronder hun vrienden en bekenden zijn zeer zeker aangenaam
wezen wenschen dat het hun blijve goedgaan onze Limburgsche missionarissen, onze
landbouwers en anderen die ver in het oosten of het westen een arbeidsveld hebben
gevonden.
9 februari 1924 PANNINGEN. Zondagavond werd door een eerw. pater
Missionaris in de zaal Eendracht een lezing met lichtbeelden gehouden voor en over de
missie op Curaçao. De zaal was stampvol, zoodat de eerw. Pater wel tevreden over de
opbrengst zal zijn.
18 september 1924
Z. D. H. Mgr. Schrijnen zal Vrijdag 19 en
Zaterdag 20 September de H.H. Wijdingen toedienen in het klooster der Paters
Lazaristen te Panningen.
20 september 1924 H.H. Wijdingen.
Door Z. D. H. Mgr. Laurentius Schrijnen bisschop van Roermond, werden op Vrijdag 19
en Zaterdag 20 September, in het Missiehuis St Joseph der Lazaristen te HeldenPanningen de H.H. Wijdingen van het Diaconaat en Priesterschap toegediend aan de E.E.
H.H. A. Bastiaensen (Schijf), J Karregat (Volendam), Th. Kock (Wijnbergen), J.
Janssens (Rotterdam), J. Pijpers (Hillegom), L. Nijssen, (Helden), A. IJlst
(Dordrecht) en G. van Havesteyn (Rotterdam).
4 oktober 1924 HELDEN. – Zondag jl. vierde onze parochie
een groot kerkelijk feest. Door den Eerw. Pater Nijssen van de orde der Eerw. Paters
Lazaristen werd in zijne parochiekerk de eeste plechtige H. Mis opgedragen. Des
morgens aan zijne woning afgehaald, werd Zijn Eerw. onder de blijde tonen der fanfare
St. Cecilia langs de feestelijk versierde straten kerkwaarts geleid. Door den Z.E.
pater Ruijter, professor aan het St. Vincentius-seminarie te Panningen, werd de
feestpredicatie gehouden, waarin hij de parochianen de beteekenis van het priesteren missionarisschap uitlegde. Na de H. Mis geleidde de fanfare den jeugdigen priester
weder huiswaarts. Lieftallige bruidjes zeiden hier verschillende versjes op, waarna
ZijnEerw. zichtbaar ontroerd, allen dankte, die dezen dag voor hem zoo schoon en
onvergetelijk hadden gemaakt. Veel had hij zich van dit feest voorgesteld, doch wat
hij had mogen aanschouwen had zijne stoutste verwachtingen verre overtroffen. Des
middags brachten de fanfare en het kerkelijk zangkoor den jeugdigen priestermissionaris eene serenade, waarbij ZijnEerw. bij monde van den president der fanfare,
den heet F. Haffmans, werd toegesproken.
4 december 1924 MEIJEL. – Door den eerw. Pater Willems,
missionaris in China, werd met hulp van een eerw. Pater Lazarist uit Helden-Panningen
Zondagavond eene lezing met lichtbeelden gehouden in de zaal van den heer Pluijm voor
de mannen en Maandagavond voor de vrouwen. Beide avonden was de zaal goed bezet. Er
werden telkens collecten gehouden voor de missie. De opbrengst hiervan zal zeker
bevredigend zijn, want Meijel voelt veel voor zijn missionaris.
7 februari 1925 Bij het Zilveren Bisschops-Jubileum van Z. D. H. Mgr. Geurts.
In de kerk der Lazaristen te Chala bij Peking ziet men langs de wanden eene lange rij
marmeren platen, waarin de namen staan gebeiteld der 6000 martelaars na provincie
Cheli gevallen als slachtoffer van den opstand der Boksers. Deze roemrijke bladzijde
uit China’s martelaarsboek getuigt niet alleen van den bloei eener missie, welke
aldus waardig werd het merkteeken van God’s zegen te ontvangen, maar zij geeft tevens
het onderpand van eene nog schoonere toekomst
De missie van Cheli was inderdaad van af den tijd harer oprichting in het begin der
14e eeuw ook de bloeiendste van geheel China. De bekeeringen tellen zich daar
jaarlijks met duizenden; zoodoende werd ook de geleidelijke verdeeling van het
arbeidsveld noodzakelijk en van het vicariaat Peking werden achtereenvolgens
afgescheiden 5 andere vicariaten en 1 prefectuur, wier gezamenlijk aantal katholieken
thans tot 640000 is geklommen.
Een dezer verdeelingen had plaats den 26en December 1899 toen het vicariaat van
Yungpingfu werd opgericht en toevertrouwd aan de Nederlandsche Lazaristen. Als eerste
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bisschop werd benoemd Z. D. H. Mgr. Franciscus Geurts, sedert 1886 reeds werkzaam in
het vicariaat van Peking. Het was op Zondag 4 Februari 1900, dat de nieuw-gekozene,
in de kathedraal van den Bosch, de H. Wijding ontving uit de handen van Z. D. H. Mgr.
van de Wetering.
Een dubbel jubileum dus wordt thans dankbaar herdacht in deze missie, welke katholiek
Nederland ook eenigszins, en met eere als de zijne mag beschouwen: zijne zonen immers
steunend op de edelmoedige hulp uit het vaderland, hebben daar in deze kwart-eeuw een
werk tot stand gebracht dat getuigt van onvermoeiden zielenijver, geleid door het
wijs en voorzichtig beheer van een ondervindingrijken Herder en een der schoonste
vruchten is van ons aller missieliefde. Zonder veel van zich te doen spreken hebben
die missionarissen daar gearbeid en toonden zich aldus de waardige zonen van
Vincentius, den zielenijver beschouwde als een der hoeksteenen waarop hij zijne
congregatie wilde gegrondvest zien, maar een zielenijver ook welke steeds door eene
nederige bescheidenheid in rechte banen wordt gehouden.
In eendrachtige samenwerking tusschen misieoversten en ondergeschikten heeft deze
moeilijke missie zich gestadig ontwikkeld. Een moeilijke missie was het inderdaad van
af de eerste dagen harer opkomst. Door gebrek aan de noodige middelen, door gebrek
vooral aan goede krachten, was er nog weinig tot stand gebracht bracht in dit meer
afgelegen gedeelte van het uitgestrekte vicariaat Peking en de twee “parochies”, die
er reeds bestonden, telden slechts 2822 katholieken, verspreid over eene oppervlakte
bijna gelijk aan die van Nederland met een totale bevolking van ongeveer 4 millioen
zielen De tijden zelf, waarin het werk begonnen moest worden, waren nog moeielijker:
1900 immers was voor het noorden van China vooral het bloedjaar. Als een orkaan is de
opstand der Boksers over het vicariaat Peking getrokken, en zij het dan dat vooral de
stad Peking en haar onmiddellijke omgeving werden geteisterd, ook het toenmalige
district van Yungpingfu heeft ruimschoots zijn aandeel gehad in de beproeving. Toen
Mgr. Geurts in 1901 zijn missiegebied voor de eerste maal bezocht stond de
herinnering aan die bloedige verwoesting nog levendig voor den geest der moedige
christenen, die bijna allen den dood van een of meer hunner familieleden hadden te
betreuren. Met aandoening hoorde Monseigneur vertellen over den heldenmoed der
martelaars en waande zich teruggeplaatst in de eerste tijden van het christendom. In
een der dorpen was hij aanwezig bij het opgraven der overblijfselen van twee
grijsaards en een tiental vrouwen en kinderen, die men levend had begraven: een jonge
vrouw hield nog haar jongste kindje aan het hart gedrukt, terwijl zij een ander
tuschen haar voeten knelde, zeker om te verhinderen, dat het zou trachten zich nog te
redden, toen de beulen den kuil dicht begonnen te werpen.
Zoo stond de nieuw-benoemde bisschop voor de ruinen van het werk zijner voorgangers,
doch de grond dien hij betreden had, was ook gedrenkt met het bloed dezet martelaars
en het kon niet anders of God’s zegen moest rusten op den arbeid, die nu wederom van
meet af aan werd begonnen.
In een serie artikels over het bekeeringswerk in China, verschenen in het
missietijdschrift der Lazaristen “St. Vincentius a Paulo”, heeft Mgr. Geurts zijn
pogen en dat zijner missionarissen beschreven. Ten volle overtuigd van de allereerste
noodzakelijkheid der bovennatuurlijke hulp, hebben zij toch steeds geleefd in de
overtuiging, dat God meteen ook onze menschelijke medewerking wil aanvaarden. Zoo
beijverden zij zich om het vicariaat te voorzien van alle hulpmiddelen, welke in
aanmerking komen om het bekeeringswerk te bevorderen. Een der eerste zorgen was de
opleiding van een degelijken inlandschen clerus en in 1906 kon er een begin gemaakt
worden met de oprichting van het seminarie, dat sindsdien geregeld 20 a 30 studenten
telt en reeds 9 priesters aan het vicariaat heeft geschonken. een der missionarissen
vestigde laatst nog de aandacht op het feit, dat juist een van de plaatsen, waar de
Bokservervolging het grootste aantal slachtoffers maakte, ook de meeste priesters
heeft voortgebracht. Het dorp telt nauwelijks 150 christenen en het gaf drie
priesters aan de missie,
zonder te spreken van een vierde wiens wijding wegens
ziekte een jaar is uitgesteld.
Mgr. Geurts volgde ook het voorbeeld van andere vicariaten en stichtte voor de
leiding der vrouwen-katechumenaten en meisjes-scholen eene Congregatie van inlandsche
Zusters, welke thans 32 leden telt en uitstekend geschikt blijkt te zijn voor het
beoogde doel. Veel zorg is er trouwens besteed aan het onderwijs: buiten het college
voor jongens en het pensionaat voor meisjes, beiden te Yungpingfu gevestigd, met
resp. 100 en 80 leerlingen zijn er in de geheele missie niet minder dan 80
inrichtingen voor gewoon lager onderwijs met een totaal van 1338 leerlingen. De zorg
aan dit werk besteed bestaat echter vooral hierin, dat men tracht die scholen gelijk
te stellen met die van den staat om zoodoende te verhinderen, dat deze den
verderfelijken invloed van het oude en meer nog van het moderne heidendom uitoefenen
op de jeugd.
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Naast de nieuwe kathedraal, wier stemmige lijnen zich fier verheffen, als een symbool
der overwinning van het kruis over het heidendom, boven de leemen huizen en tempels
der chineesche stad Yungpingfu, zijn in den loop dezer 25 jaren ren talrijke kerken
en kapellen verrezen. Drie weeshuizen werden er gebouwd waar 39 verlaten meisjes
liefdevol zijn opgenomen men terwijl het werk der H. Kindsheid de zorg heeft over
2354 kinderen.
Zoo ontwikkelt zich geleidelijk de bloeiende missie - gaarne echter zou Monseigneur
zijn werk voltooien door de oprichting eener school voor katechisten. In China vooral
kan de hulp van een staf ijverige katechisten niet gemist worden den De katechist
immers is de rechterhand hand van den missionaris; zijne taak is het te zorgen voor
’t onderricht der nieuwgedoopten, zoowel als voor dat der katechumenen, terwijl hij
ook zelf in zijne heidensche omgeving als prediker moet optreden. Men begrijpt dus,
dat zoo iemand degelijk onderlegd behoort te zijn, standvastig ook in zijn geloof en
in de beoefening der christelijke deugden. Zijn ambt plaatst hem op den voorgrond en
zijn gedrag zal den heiden dikwerf als maatstaf dienen om te oordeelen over het
geestelijk gehalte van een godsdienst, die hem wordt voorgesteld als de eenig ware.
Het protestantisme ook tracht overal veld te winnen en treedt aanvallend op daar
vooral, waar de posten reeds is door ons werden bezet, ook hier dus moet de katechist
wil hij tegenover zijn landgenooten ten “zijn gezicht niet verliezen”, zooals de
chinees zegt, steeds paraat blijven. Met het doel juist om in deze behoefte te voor
zien, werden in de verschillende vicariaten der Lazaristen kweekscholen opgericht
voor katechisten en de laatste statistieken vermelden er reeds 31, alleen voor de
noordelijke vicariaten waartoe ook Yungpingfu behoort met 940 aspiranten. In
Yungpingfu zelfs is deze stichting thans in voorbereiding en Mgr. Geurts wacht nog
maar alleen op de noodige middelen om zijn plan te voltooien. Zelf zal hij misschien
in zijne niet rechtstreeksch beroep durven doen op de liefdadigheid zijner
landgenooten- zijne missionarissen echter in de overtuiging hiermede een hartewensch
van hunnen beminden en vereerden herder vervuld zou worden doen het in zijn naam. Zoo
gaarne zouden zij hem bij gelegenheid van dit jubileum de gelden aanbieden, die
noodig zijn voor den bouw en ’t onderhoud dezer school. Zij zelf ook zouden er
voldoening van hebben: zij immers zijn de trouwe medehelpers geweest door wier
onvermoeid en degelijk werken het aantal katholieken in deze 25 jaren van nauwelijks
3000 kon gebracht worden op ruim 17000. De statistieken over het verloopen dienstjaar
vermelden 551 doopsels van volwassen heidenen, 22 bekeeringen van protestanten,
terwijl 50 volwassenen en 493 kinderen nog in doodsgevaar werden gedoopt. Beter dan
wij echter zien zij ook den nood in en beseffen, dat er nog veel van hunne krachten
gevraagd zal worden in dit eene vicariaat staan zij met 23 priesters tegenover eene
bevolking van 4 millioen heidenen. Met recht blijven zij rekenen op onze hulp,
schenken wij hen die ook edelmoedig door God’s zegen af te smeeken over hunnen arbeid
en thans als feestgeschenk bij dit jubileum door eene kleine gave voor de
katechistenschool te Yungpingfu. Bijdragen voor dit doel zullen gaarne in ontvangst
worden genomen door het Missiehuis St Joseph te Helden-Panningen (L.)
J. HAEST C.M.
18 april 1925 DE CONGREGATIE DER MISSIE EEN 300-JARIG JUBILEUM.
1625 - - 17 APRIL. - - 1925
[…] In de laatste 50 jaren vooral heeft God hun werk op wonderbare wijze gezegend. De
missionarissen van den H. Vincentius zijn thans werkzaam in geheel Amerika – met
uitzondering slechts van Canada, Venezuela en Guyana – in Australië, in Noord-Afrika
en in Abessinië en weldra ook in den Congo, op Madagascar, in Turkije en […]
J. HAEST C.M.
28 mei 1925 MEIJEL. Op Hemelvaartsdag deden hier 30 nieuwe leden
der H. Familie hun plechtige opdracht. Een eerw. pater Lazarist uit Panningen hield
de feestpredicatie.
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18 juni 1925 Z. D. H. Monseigneur Schraven C. M.
Woensdagavond, 17 Juni, kwam aan in het Missiehuis St. Joseph te Helden-Panningen, na
een 26-jarigen onafgebroken missiearbeid in China, Z. D. H. Mgr. Frans Schraven, van
de Congregatie der Lazaristen. Hij is afgevaardigd door de missionarissen der
Noordelijke Vicariaten van China naar de groote Vergadering zijner Congregatie die,
a.s. Juli, te Parijs zal gehouden worden, en, met goedvinden van Z. D. H. Mgr.
Schrijnen, zal hij de jaarlijksche H.H. Wijdingen aan de theologanten van Panningen
toedienen.
Mgr. Schraven werd geboren te Lottum in 1873, volbracht zijne Humanoria in ’t
Bisschoppelijk College te Roermond en te Rolduc, trad in de Congregatie van den H.
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Vincentius a Paulo, werd priester gewijd te Parijs in 1889 en vertrok onmiddellijk
naar de missiën van China. In 1921 werd de ijverige missionaris door Z. H. den Paus
aan het hoofd gesteld van het Apostolisch Vicariaat van Chengtingfu; hij ontving de
bisschoppelijke consecratie uit de handen van Z. D. H. Mgr. Geurts, zijn neef en
confrater, Bisschop van Yungpingfu.
Mgr. was op zijne terugreis naar Europa en naar Nederland vergezeld door den Z.E. ……
30 juni 1925 H.H. Wijdingen.
Mgr. Schraven C.M. Apostolisch Vicaris van Chengtingfu (China) diende, op het feest
van de H.H. Apostelen Petrus en Paulus, in de kapel van het Missiehuis St. Joseph te
Helden-Panningen, de twee eerste Mindere Orden toe aan de eerw. fraters:
Jacobus van Rijn, Haarlem; Petrus Schoenmakers, Oosterhout; Adrianus Verdonk, Hoeven;
het Subdiakonaat aan de Eerw. Fraters: Hubertus Busch, Susteren; Joannes Herrijgers,
Sprundel; Leo Timmermans, Tegelen;
het Diakonaat aan de Eerw. Fraters: Joseph Donders, Tilburg; Joannes van der Linden,
Hillegom; Petrus Romme, Beek bij Breda; Herman Wessels, Groningen; allen van de
Congregatie der Missie (Lazaristen.)
23 januari 1926 […] F. Schraven C. M. Apostolisch Vicaris van Chengtingfu.
Marseille, 15 Januari 1926.
Eventueele bijdragen voor de stichting van het ziekenhuis kunnen nog gezonden worden
aan den heer Henri Schraven te Lottum (L.) giro 23073, of wel aan het Missiehuis St.
Joseph te Helden-Panningen (L.) giro 26513.
Wij ontvingen onlangs voor de Missie van Mgr. Schraven een bedrag van f 10.
6 maart 1926 DE BURGEROORLOG IN CHINA EN HET MISSIEWERK.
Een Nederlandsche missionaris geplunderd en mishandeld.
Voor een buitenstaander is het moeilijk zich een juiste voorstelling te maken van den
huidigen politieken toestand in China. Bij al de tegenstrijdige berichten die wij
herhaaldelijk vinden in de kranten rijst voor ons echter de ééne groote vraag vooral:
welken invloed ondervindt het katholieke missiewerk van den kant dezer onophoudelijke
beroeringen ?
Wij weten niet welke de inzichten zijn der Voorzienigheid die zoo dikwijls ook het
kwade nog dienstbaar weet te maken aan het goede Zal dit ook thans weer het geval
zijn ? Wij hopen het en vele teekenen zijn er die duiden op eene gunstige wending De
missionarissen zijn echter vol zorgen voor het heden en de toekomst schijnt hun nog
duister en onzeker. Zij weten niet of er iets zal groeien uit het vertrouwen dat ook
de heidensche bevolking – meer en meer begint te stellen in hunne bescherming een
vertrouwen dat dikwijls ook ten volle blijkt gewettigd door den invloed dien zij
uitoefenen op de aanvoerders van legers of van rooversbenden. het onderscheid
tusschen deze beide is dikwijls niet gemakkelijk te maken! Zoo is tenminste kans dat
er langzamerhand eene strooming komt ten goede ook ten gunste van onzen godsdienst.
Men is den missionaris erkentelijk voor den steun zoo onbaatzuchtig door hem verleend
en die dankbaarheid weet zich dikwijls op ondubbelzinnige wijze te uiten.
Dit mocht een der missionarissen van het Vicariaat Tientsin de Hollandsche Lazarist
H. Marijnen verleden jaar nog ondervinden toen hij door de gansene bevolking van zijn
standplaats Kwan pu too op eene waarlijk grootsche wijze werd gehuldigd. Door zijn
moedig optreden immers had hij de vluchtende legers op een afstand weten te houden en
terwijl de omliggende plaatsen werden gebrandschat of geplunderd bleef zijne stad
ongedeerd.
De burgeroorlog echter bleef aanhouden en met den oorlog ook de nasleep van allerlei
ellende. Uit de bladen weten wij dat de strijd vooral gewoed heeft in de omgeving van
Tientsin ook Kwan pu too werd wederom bedreigd en al de invloed van den ijverigen
missionaris vermocht dezen keer niet de bevolking te vrijwaren voor de roofzucht der
muitende soldaten.
De Apostolische Vicaris van Tientsin Z. D. H. Mgr de Vienne C. M. verhaalt in 2
Chineesche kranten (Peking and Tientsin News en L’Echo de Tientsin van 7 Januari 11
de treurige lotgevallen van een zijner beste missionarissen en doet tevens een beroep
op de Europeesche bevolking van Tientsin om tenminste in het hoog noodige te helpen
voorzien. Alles tot zijne gezondheid toe heeft die missionaris verloren onder de
onmenschelijke behandeling zijner beulen.
De Z Heer Marijnen is belast met een uitgestrekt missie-district waarvan het centrum
Kwan pu too gelegen is op ongeveer 30 KM van Tientsin. Eerst kreeg hij te doen met de
vluchtende soldaten van Li Chung Lin en daarna nog de overwinnende legers der
regeering van Tientsin die hen op de hielen zaten. Niet zoodra was de bevolking
verwittigd van de komst der eerste troepen of een duizendtal menschen waarvan van 300
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christenen en 700 heidenen waren naar de missie-statie gevlucht en vonden een
onderkomen hetzij in de woning van den missionaris hetzij in de kerk. Den 24sten
December ’s nachts om 1 uur deed een troep soldaten met een kapitein aan het hoofd
een inval.
De missionaris meende ze tot bedaren te brengen door ze wat eten te geven en slaagde
er inderdaad ook in de ongewenschte gasten weer buiten het ommuurde erf te brengen.
De honger werd gestild maar hun roofen en plunderzucht was daarmede nog niet gebaat.
Uit voorzorg had men onmiddellijk barricaden opgeworpen voor de verschillende poorten
die toegang gaven tot de residentie. De soldaten echter waren niet meer te houden en
klommen over den muur. De missionaris ging hun tegemoet.
Op brutale wijze werd hij op zij gestooten en binnen enkele oogenblikken waren de
verschillende gebouwen overrompeld. De kerk de scholen de woning der misssionarissen.
alles werd nagezocht en daar de menschen die een schuilplaats hadden gezocht in de
missie-statie en daar gekomen waren met al hun have en goed werd het een rijke buit.
Alles wat de soldaten minder van hun gading vonden of te zwaar om mee te voeren werd
op de baldadigste wijze vernield. Ook het geld van den missionaris werd opgeëischt:
een bedrag van 237 chin. dollars (ruim . 300 .), geheel het fortuin waarover hij kon
beschikken voor het onderhoud zijner talrijke werken.
Toen pas trokken de plunderaars af. De overwinnende legers met den beruchten
Christian general Fong Yu Siang aan het hoofd hadden inmiddels de achervolging
voortgezet en naderden den volgden dag ook Kwan Pu Too.
Het was Kerstnacht. Op hetzelfde uur als den vorigen dag werd de misssiestatie een
tweede maal overvallen. Gelukkig hadden de eerste troepen nog enkele zware zakken
graan achtergelaten en kon men die lui alvast wat te eten geven. Zij waren daarmede
echter evenmin tevreden en eischten van den missionaris bovendien nog een bedrag van
1000 dollars Er was natuurlijk geen denken aan die som bij elkaar te krijgen. Een
tweede huiszoeking begon:? niets of niemand werd gespaard ook de vrouwen niet en
alles haalde men ondersteboven geld was er echter niet meer te vinden. Woedend over
die teleurstelling brachten de soldaten de 15 studenten der voorbereidende school
voor het klein-seminarie kort geleden door den Z.H.D. Heer Marijnen begonnen in de
kamer van den missionaris stapelden daar een hoop sorgo-riet op en staken het in
brand. Toen werd de missionaris bijna geheel ontkleed - alleen zijn broek had men hem
gelaten - en met geweld stiet men hem naar het vuur. De jongens getuigen van dat
schandelijk schouwspel wierpen zich op de knieën en smeekten dat men toch het leven
van den missionaris zou sparen ; zelf boden zij zich aan de gevraagde de som bijeen
te gaan bedelen in de stad. Helaas zij kwamen terug met slechts 2 dollars : bijna de
gansche bevolking immers was gevlucht en al de huizen waren reeds geplunderd.
Ondertusschen had men in de kelders eenige kerksieraden gevonden alsook de kleeren
van den missionaris en van zijn inlandschen kapelaan . de plunderaars waren nu toch
overtuigd dat er niets meer te halen zou zijn en trokken af met den schamelen buit en
de 2 dollars.
De beproevingen van den missionaris waren daarmede echter nog niet ten einde. In den
loop van den dag keerden de soldaten terug : een hunner vatte den missionaris bij den
pols en met de andere hand hield hij den loop van het geweer op zijn been. Hoe het
feit zich heeft voorgedaan weet de missionaris zelf niet maar het schot ging af en de
kogel drong in den vloer vlak voor hem. Daarop werd hij door anderen op den grond
gegooid en bij den hals gegrepen als wilde men hem wurgen . hun scherpe nagels
drongen hem diep in het vleesch. De wonden daarbij ontstaan staan zijn thans op een
vreeselijke wijze ontstoken wellicht ook nog door het feit dat de missionaris niets
meer had om zich te kleeden dan eenige vuile lompen.
Nog twee achtereenvolgende dagen zijn de benden terug gekeerd doch daar was
natuurlijk niets meer te halen en andermaal moest de missionaris het ontgelden: men
sloeg hem op de arm met de bajonetten toen hij eene poging deed zijne menschen te
verdedigen. Aan al die mishandelingen kwam pas een einde toen de missionaris zijn
paspoort had getoond. Na enkele schoten in de lucht zijn de dapperen daarop voorgoed
vertrokken.
De aangerichte schade bedroeg alleen voor den missionaris en zijne residentie
minstens 2000 dollars : alles is immers geplunderd of vernield. Kleeren,
kerksieraden, beddegoed, rijwiel, paarden en meubels. Zijn eigen verlies echter
betreurt de missionaris echter minder dan het leed der talrijk vluchtelingen die hij
had gehuisvest; konden die menschen tenminste maar eenigszins geholpen worden - zijn
eigen armoede zou hij zich desnoods gaarne getroosten - maar duizenden dollars zouden
daarvoor noodig zijn.
Wat te doen?
Z. D. H. Mgr de Vienne vreest dat een beroep op de Europeesche bevolking van Tientsin
en omgeving weinig resultaat zal hebben toch wordt er eene inzameling gehouden van
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kleeren en men hoopt daarmede in het allernoodzakelijkste te kunnen voorzien. Alles
wat niet rechtstreeks gebruikt kon worden zou men bij opbod verkoopen.
Ook onze bedoeling is het feitelijk niet wederom een beroep te doen op de
liefdadigheid van den lezer. Wij vragen alleen waardeering voor het heldhaftig
streven onzer missionarissen die ook te midden der wreedste beproeving in stilte
willen lijden. Zoo dikwijls verheugen wij ons wanneer wij lezen over de schoone
vruchten die zij inoogsten maar vergeten wij ook niet dat zij daar arbeiden in het
zweet huns aanschijns.
Mochten er toch edelmoedige zielen gevonden worden die iets willen bijdragen om het
den missionaris mogelijk te maken zijn werk weer met hernieuwden moed voort te
zetten. Hunne giften kunnen opgezonden worden aan onderstaand adres waar gezorgd zal
worden den voor eene veilige overmaking naar China.
J. H.
Missiehuis St. Joseph
HELDEN-PANNINGEN.
21 april 1926 Panningen. – Zondagmiddag hield de plaatselijke afdeeling
van het Groene Kruis haar jaarvergadering. […] Hierna vertoonde de weleerw. heer dr.
Haest, professor aan het missiehuis der Lazaristen alhier, een missiefilm.
3 mei 1926 Missie te Yungpingfu.
Eindelijk zijn er over de zoo beproefde Missie te Yungpingfu, volledige berichten
ingekomen, afkomstig van de Missionarissen die zelf alles hebben meegemaakt. De twee
woorden van het vroeger ontvangen telegram “geheel uitgeplunderd” blijken helaas niet
overdreven; maar wat in het telegram niet werd gezegd en wat wij nu in alle
bizonderheden heden vernemen is dat aan de plundering, die Zondag 14 Maart heeft
plaats gehad een bombardement der stad is voorafgegaan dat 10 dagen van 5-14 Maart
heeft geduurd.
Het leven der Missionarissen en der 130 personen Seminaristen Zusters pensionaires
etc., die in de gebouwen der Missie zijn gehuisvest huisvest verkeerde in die dagen
meermalen in ernstig gevaar.
Een jong Missionaris de Eerw. H. Meijs uit Tilburg heeft den moed gehad onder het
bombardement een dagboek bij te houden, waarin alles in bizonderheden, dag op dag en
soms per uur, is aangeteekend. Het Missietijdschrift der Lazaristen St. Vincentius a
Paulo zal dus in staat zijn in het volgend nummer een volledige beschrijving te geven
van die spannende dagen.
In hun brieven zeggen de Missionarissen herhaaldelijk hun innigen dank aan de H.
Voorzienigheid die hen allen zoo wonderbaar heeft beschermd Er vielen 49 bommen
binnen de muren van het Missieterrein de schade aan de gebouwen gericht is groot maar
noch een Missionaris noch een Seminarist noch een Zuster of pensionnaire heeft door
het bombardement eenig letsel bekomen. Een catechumeen werd door een bom doodelijk
lijk getroffen, maar leefde nog juist de eenige oogenblikken die noodig waren om hem
het H. Doopsel toe te dienen.
De dagen van het bombardement zijn evenwel wel volgens de Missionarissen ondanks het
levensgevaar niets geweest in vergelijking met de plundering. De Eerw. Heer Meijs
gebruikt hier in zijn dagboek het woord af?
Op Zondag “Laetare” 14 Maart heel vroeg en voor dat men er erg in had drong het
Moukdenleger de stad binnen De voorhoede bestond uit een samenraapsel van bandieten
die dadelijk aan het plunderen sloegen en het meer bizonder op de Missie hadden
gemunt munt waar zij een rijken buit dachten te vinden den Zes uren lang van halfzes
tot omtrent middag bevonden de Missionarissen zich geheel heel en al in de macht der
bandieten. De eerste die hun in handen viel was de Eerw. heer Ortmans. Om hem bang te
maken vuurden den zij hunne geweren voor zijne voeten af Een schot trof hem in het
been boven den enkel gelukkig niet ernstig. Na hem hebben alle Missionarissen de een
voor, de ander na den dood van nabij gezien. Een christen kreeg een schot dwars door
den hals en stierf eenige oogenblikken later nog zoo goed mogelijk bijgestaan door
broeder Geerts die nabij was en zelf in levensgevaar verkeerde.
Een officier dien men ging halen was ondanks zijn goeden wil niet in staat die
beestmenschen in bedwang te houden al dreigde hij ook ze neer te schieten met zijn
revolver Zelf kwam hij aan den Z. E. Pro-Vicaris Lebouille vragen de brandkast die de
soldaten sinds een paar uur bewerkten maar open te maken om erger te voorkomen. De Z.
E. heer Lebouille probeerde het maar tevergeefs daar het slot verwrongen was. Na vier
uur beuken werd eindelijk de brandkast geforceerd en van haar inhoud beroofd. Alle
deuren ren die niet open waren werden met geweerkolven verbrijzeld in de kamers werd
alles omvergehaald en wat waarde had en gemakkelijk te bergen was meegenomen.
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Ook eischten de bandieten den sleutel van het tabernakel der Kathedraal waar het H.
Sacrament zich bevond. Die sleutel werd natuurlijk geweigerd. Zij haalden toen het
tabernakel omver en in zijn val verbrijzelde het den altaarsteen. Maar het tabernakel
was ook brandkast het hield stand en zoo bleef ten minste het H. Sacrament voor
ergere heiligschennis bewaard. Een officier slaagde er eindelijk in met zoete woorden
na veel bedreigingen van den kant der plunderaars en uitleggingen van den kant der
Missionarissen, de bandieten uit de kerk te verwijderen.
Eerst in den namiddag kwam voor goed een einde aan het afschuwelijk tooneel toen de
hoogere officieren in de stad kwamen en een Kolonel een tiental officieren stuurde om
de plunderaars te verdrijven.
In de stad zelf werd nog tot Donderdag avond geplunderd de drie eerste dagen openlijk
daarna in het geheim onder verschillende voorwendsels.
De Missionarissen van Yungpingfu hadden rot nu toe aan hunnen grijzen Missie-bisschop
Monseigneur Geurts die in Zwitserland herstellend is van een ernstige ziekte, maar
een klein gedeelte van de waarheid geschreven schreven. Hierop afgaand schreef
Monseigneur den 19 April uit Montana: “Wat ik in Holland zou willen laten weten is
dat al die woelingen hoe ernstig ook noch den ijver noch den moed van onze
Missionarissen verminderen en dat de oorlogen in China buiten de dorpelingen om,
gevoerd worden en de bekeeringen niet tegenhouden.” Die woorden blijven waar, maar
zou ik, nu ook wij de ramp in allen omvang kennen, hieraan het volgende mogen
toevoegen: Er bevinden zich in Yungpingfu zes Hollandsche Missionarissen die zich met
Gods genade gedurende 10 verschrikkelijke dagen, heldhaftig hebben gedragen. Zij
hebben de verantwoordelijkheid voor 130 personen die in een uitgeplunderde streek,
alles van hen moeten verwachten; zelf zijn de Missionarissen van bijna alles beroofd
en kunnen niet helpen indien zij hiertoe niet spoedig in staat worden gesteld. Wie
hun ter hulp wil komen kan zijne bijdrage sturen aan het “Missiehuis St. Joseph”
Helden-Panningen, gironummer 26513 onder aanduiding:
Voor de Missie van Yungpingfu.
H. ROMANS – C.M.
Provinciaal
21 juni 1926 MGR. F. GEURTS.
Z. D. H. Mgr. F. Geurts, Bisschop te Ying-pang-fu (China) die, zooals eenige maanden
geleden gemeld werd, op medisch advies tot herstel zijner zeer geknakte gezondheid,
een rustkuur in Zwitserland moest ondergaan, is ? dagen in het klooster zijner
Congregatie, de Lazaristen te Helden-Panningen aangekomen, Mgr. wiens krachten, bij
zijn vertek uit China heel wat ondermijnd waren, zoodat gevreesd werd dat met de kuur
te laat zou zijn begonnen, (Mgr. is plm. 40 jaar in China werkzaam) ziet er nu
buitengewoon goed en opgewekt uit. Z. D. H. blijft dezen zomer in Nederland, om in
den herfst zich nogmaals voor volledig herstel voor ? tijd ? ? te begeven.
28 februari 1928 Helden-Panningen, 26 Febr. 1928.
Geachte Heer Redacteur.
Mag ik een beroep doen op uwe welwillendheid om een persbericht te rectificeeren dat,
kort geleden, in omloop is gebracht, en waarin de Lazaristen geheel ten onrechte
werden genoemd.
Eenige katholieke dagbladen in Nederland hebben nl. de laatste twee weken meermalen
gewag gemaakt van een moord in de rue de Varenne te Parijs gepleegd op den persoon
van mijnheer de Paredès, en aan wien bij die gelegenheid de titel werd toegekend van:
“Boekhouder der Lazaristen”. Tevens werd gemeld dat mijnheer de Paredès, op zijn
bureau in de rue de Varenne, aanzienlijke sommen voor de Missiën onder zijn beheer
zou gehad hebben, en dit mogelijk niet vreemd was geweest aan den gepleegden moord.
Naar ik uit de beste bron – de Procuur van ons Moederhuis te Parijs – verneem, stond
mijnheer de Paredès, noch als boekhouder, noch anderszins in eenige betrekking tot de
Lazaristen of tot hunne Missies, en had dan ook geen enkel geldelijk belang van onze
Congregatie of van onze Missies onder zijn beheer.
Dankend voor de plaatsing, met alle hoogachting.
H. ROMANS,
Provinciaal der Lazaristen.
1 december 1928 MONTFORT.
Op Zondag 2 December des namiddags om 4.30 uur zal de heer Ed. Vissers-Smeets,
onderwijzer op Java, alhier eene lezing met lichtbeelden houden: “Iets over Java en
het werken van een Montfortsch missionaris, Pater Jan Wolters.” Verder zal nog
vertoond worden de Chinafilm der E.E. P.P. Lazaristen, zaal Mertens.
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29 juli 1930 H.H. WIJDINGEN BIJ DE PATERS LAZARISTEN.
Mgr Andreas Defevre van de Congregatie der Lazaristen Apostolisch Vicaris van Ningpo
Zuid-China heeft Zondag 27 Juli in het Missiehuis Sint Joseph te Helden-Panningen de
H Wijdingen toegediend Ontvingen het H. Priesterschap de W. E. Heeren Gerardus van
Bakel (Heemstede), Petrus Barendregt (Rotterdam), Petrus Mewiss (Helden), Hubertus
van Musch (Susteren), Johannes van der Veer (Rotterdam), Jacobus Zwarthoed (Volendam)
en Augustinus Kreitz (Aken); het Subdiaconaat de E. Heeren Bernardus de Munk
(Egmond), Franciscus Peterse (Tiel), Lambertus Steenstra (Leeuwarden) en Hubertus
Willems (Roermond); de Mindere Orden de E. Heeren Antonius Herrrjgers (Sprundel),
Willebrordus Jongma (Leeuwarden), Theodorus Kroes (Haarlem), Laurentius van Ruyven
(den Haag), Johannes Schilder (Volendam), Franciscus Verhoeven (Tilburg), Jacobus Way
(Assendelft) en Andreas Weda (Leeuwarden), allen Lazaristen.
De wijdende Bisschop wilde, alvorens naar China terug te keeren, zijn medebroeders in
Nederland niet vergeten, en vereerde met zijn bezoek het Klein-Seminarie
Wernhoutsburg, waar hij zelf gestudeerd had, het Studiehuis der Congregatie te
Nijmegen en ten slotte het in den vreemde welbefaamde Panningen, dat ook verscheiden
missionarissen had mogen schenken. Monseigneur is nog slechts een goede veertiger,
en, wat opmerkenswaardig is, door een der Chineesche bisschoppen, den Lazarist Mgr.
Joseph Hou, vicarius apostolicus van Taichow, bisschop gewijd. Zijn waardige eenvoud
en onverschrokken missiegeest hebben bij allen, en, niet het minst bij de toekomstige
missionarissen, den meest verheffenden en bemoedigenden indruk achtergelaten, hetgeen
vooral in deze tijden den zijn waarde heeft, nu ieder uit de kranten weet, dat het
vroegere Hemelsch Rijk maar niet tot rust kan komen.
20 juli 1932

1260

APOSTOLISCH VICARIS VAN OSLO. Pater Dr. Mangers [...]

[English abstract: The “Missiehuis” in the village Panningen in the province Limburg is (from
about 1875 until now) the centre of the Lazarist priests in the Netherlands. Small and longer
articles in the local newspapers have been copied in their original Dutch text.]
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