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van de redactie 

 
“Uit stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren.” Deze woorden kennen we van de liturgie van 
Aswoensdag. 
Bij de voorbereiding van deze Schakel schoten me deze woorden al weken geleden te 
binnen. Ik kan me niet herinneren ooit zoveel afscheidswoorden voor even zoveel mensen 
uit de maristenfamilie in één Schakel te hebben gelezen. Troostrijk is dan het besef, dat 
maristen bij elkaar, maar ook bij anderen, steun en kracht vinden en zich werkelijk familie 
voelen. En hoe troostrijk zijn dan de steeds weer tot Maria gezongen woorden “Ad te 
clamamus, exsules, filii Hevae. Ad te suspiramus, gementes et flentes in hac lacrimarum 
valle.” 
De nabestaanden wens ik veel sterkte met het verlies van hun dierbare. Misschien dat deze 
woorden van Dietrich Bonhoeffer een beetje troost kunnen bieden: 
“Hoe mooier en rijker de herinneringen, des te moeilijker de scheiding. Maar dankbaarheid 
verandert de pijn door herinneringen in stille vreugde.” 
Voor de volgende Schakel zou ik graag de kopij uiterlijk 20 mei willen hebben. 
 
Peter Müller, lekenmarist - redacteur 
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“Mensen kunnen voor elkaar wondere wegen zijn.” 
 

In liefdevolle herinnering aan 
 

COR VAN DE WIEL 
emeritus-pastoraal werker 

 
Breda, 13 april 1933                                                                             Enschede, 24 november 2018 
 
Cor werd geboren in Ginneken bij Breda op 16 april 1933 als oudste in een groot gezin met 
liefdevolle ouders. Op twaalfjarige leeftijd begon hij in Hulst zijn priesteropleiding bij de 
paters maristen. In 1958 werd hij priester gewijd en studeerde daarna kerkgeschiedenis. Hij 
wist altijd veel over alles te vertellen en was goed op de hoogte van wat er speelde in kerk 
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en samenleving. Tijdens zijn werk als ziekenhuispastor in 
Enschede en pastor op het Roessingh was hij docent 
levensbeschouwing voor groepen verpleegkundigen.  
In die tijd hebben Cor en Ans, zuster franciscanes, elkaar leren 
kennen. Na een moeilijke periode van hoe verder en 
begeleiding van onder andere bisschop Staverman, familie en 
goede vrienden, zijn Cor en Ans in 1977 getrouwd. Hierbij 
werd het verleden, waar dankbaar op werd teruggekeken, 
niet vergeten. Dat Cor een nieuwe benoeming kreeg als 
pastoraal werker was voor hem een groot geluk.  
Cor was nadien werkzaam als pastor op de Losserhof, dit deed 
hij met veel plezier en passie. Om de bewoners te bereiken 
moest hij tot de bodem gaan. Voor zijn gevoel werden hem 

daar opnieuw de handen opgelegd. Dit werd door Cor ervaren als zijn echte universiteit.  
Toen hij met de VUT ging is hij nog erg actief geweest als pastoraal werker. Zo hielp hij in 
Enschede mee een toekomstplan op te zetten, en was hij acht jaar lang lid van het dekenaal 
bestuur. 
Daarnaast ging hij, tot vijf jaar terug, nog regelmatig voor in vieringen. Hij verdiepte zich in 
de Mariakapelletjes van Twente en verzorgde avonden waarop hij hierover vertelde met 
bijbehorende dia’s. Hij gaf lectorentrainingen in verschillende parochies. In de vroegere 
Martinusparochie was hij jarenlang dirigent van het samenzangkoor. Hij probeerde met veel 
enthousiasme mensen te motiveren om mee te zingen.  
Cor genoot van het omgaan met mensen. Hij geloofde dat God tastbaar is in mensen.  
Het was voor Cor een geluk dat hij vader mocht worden. In 1979 werd zijn dochter Judith 
geboren. Hij was als vader lief, zorgzaam maar ook kritisch. Hij kon je aan het denken zetten 
en erg uitgebreid uitleg geven. En als hij iets niet wist werd het meteen in de boeken of op 
internet opgezocht.  
Als gezin beleefden we fijne kampeervakanties. De vele keren in Oostenrijk genoten we van 
de mooie natuur, de mooie mensen die we leerden kennen en de wandelingen met soep 
mee voor onderweg. Want voor een kop soep kon je Cor altijd wakker maken.  
De vakanties en alles wat Cor meemaakte werd vastgelegd op foto’s en in fotoboeken. Met 
regelmaat kregen mensen, gevraagd of ongevraagd, deze boeken te zien. Cor vertelde hier 
dan vol passie bij.  De verhalen die Cor te vertellen had konden mensen erg boeien.  
Hij was erg gelukkig met de geboorte van zijn kleinkinderen Lieke en Renske en leefde erg 
mee tijdens  en na de ziekte en het overlijden van zijn schoonzoon Patrick.  
Cor was erg dankbaar dat Judith in Sebas weer liefde mocht vinden. Ook zijn kinderen Sanne, 
Femke en Senna hadden al snel een plekje in zijn hart. Hij was heel trots op zijn vijf 
kleinkinderen.  
Hij genoot als ze hem hielpen in de tuin. Hij keek toe als ze bezig waren met de maaimachine 
of bladblazer en kwam dan zelf soms onder de bladeren te zitten waarom hij kon lachen. 
Ook werd hen regelmatig geld meegegeven om een ijsje te halen. En werden er tijdens het 
logeren vaak bitterballen door hem gebakken in de avond. 
De kleinkinderen zijn heel gek met opa. 
Samen met Ans genoot hij van reizen die hij als verrijkend ervoer. Met regelmaat gingen ze 
samen naar Chevetogne en Taizé. Op beide plekken raakten ze geïnspireerd en Cor genoot 
erg van de muziek die bij deze plekken hoort.  
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Ook ging hij af en toe alleen op reis. Hij vond het een voorrecht om van Ans alleen op reis te 
mogen.  
Het kenmerkt de band tussen Cor en Ans samen. Een eenheid, elkaar aanvullend maar ook in 
staat om elkaar vrij te laten. Na 41 jaar huwelijk nog steeds even gek met elkaar.  
Na een periode van drie weken waarin hij door een herseninfarct steeds minder kon en 
complicaties ontwikkelde, is Cor op 24 november in het bijzijn van “zijn” Ans overleden. 
Nu zijn leven hier voorbij is, willen we Cor bedanken voor alles wat hij ons gegeven heeft. En 
we wensen je toe, dat je nu mag zijn waarvoor er door jou je hele even inzet is geweest, het 
rijk van de Eeuwige.  
Lieve Cor, papa en opa, rust in vrede. 
 
Ans 
Judith en Sebas, 
Sanne, Lieke, Femke, Renske en Senna 
 
 

ter gedachtenis bij de uitvaart van Cor van de Wiel  (16-4-1933 // 24-11-2018) 
(uitgesproken tijdens de afscheidsviering op 29 november in de Maria Geboortekerk te 
Losser) 
 
Cor van de Wiel was zijn leven lang marist in hart en nieren! 
Kort na zijn wijding in 1958 ging hij kerkgeschiedenis studeren en niet lang daarna werd hij 
mijn geschiedenisleraar op het kleinseminarie in Hulst. 
Daar heb ik Cor leren kennen als een liefdevolle, zachtaardige leraar, weliswaar nog onzeker 
hoe hij moest lesgeven, waardoor wij hem als leerlingen soms tot wanhoop konden drijven. 
Zes jaar later was Cor mijn (assistent) novicemeester in het St. Olavklooster in Glanerbrug. 
Ook als novice heb ik Cor als een gezellige, beminnelijke en plezierige man ervaren, die 
voortdurend aandachtig aanwezig was en bij wie je terecht kon.  Hij was het die mij de moed 
deed verzamelen om te durven stoppen. Iets waar ik toen erg mee bezig was.  Hij gaf mij de 
ruimte en de vrijheid van denken. Voor een novicemeester was dat toen heel bijzonder. 
En weer 5 jaar later was hij de priester die mijn huwelijk heeft ingezegend. 
Weer een aantal later trouwde deze marist zelf met zijn Ans!  
Hoe kan het leven lopen!  Hoe wonderlijk kan zijn leven lopen! 
Doordat Cor met dispensatie van de kerk kon trouwen, kon hij ook trouw blijven aan de  kerk 
die hij zo intens liefhad. En eigenlijk ook aan zijn priesterschap!   “Tu es sacerdos in 
aeternum”, was op hem zeker van toepassing. 
Vanuit die evangelische inspiratie was hij jarenlang pastoraal werker op de Losserhof, een 
instelling voor geestelijk gehandicapten en na zijn pensionering is hij nog lange tijd 
werkzaam geweest in het pastoraat van Twente. 
Cor was niet alleen een toegewijde echtgenoot, vader en opa, hij was en bleef in zijn hart  
ook  marist: zeer betrokken in woord en daad bleef hij verbonden aan de Sociëteit van 
Maria.  En zoals de maristen toegewijd zijn aan Maria, was ook bij Cor deze bijzondere 
devotie duidelijk  aanwezig. Zo publiceerde hij onder meer een interessant artikel over de 
geschiedenis van de Mariaverering in Twente. 
Toen in 1987 de reünies van de oud-studenten in Hulst weer  regelmatige bijeenkomsten 
werden, werd niet veel later Cor lid van de reüniecommissie.  Vanaf dat moment verzorgde 
Cor de liturgie tijdens de zondagviering in de communiteit van de paters maristen. 
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Cor was en bleef liturgist pur sang!  Vol overgave en passie kon hij de mooiste teksten en 
gezangen in elkaar vlechten en met ons zijn al dan niet Gregoriaanse liederen op de 
zaterdagavond instuderen. 
Wat heeft hij daarvan genoten en wat genoot hij van ons!  
Eén van deze echte “maristenliederen” zullen we nu dan ook ter ere  van hem en uit liefde 
voor hem gaan zingen en ik wil daarvoor diegenen uitnodigen naar voren te komen die zich 
nauw verbonden voelen met de maristenfamilie om samen rondom Cor het Salve Regina te 
gaan zingen zoals Cor zelf menig keer meegezongen heeft bij het overlijden van paters en 
broeders maristen en oud-studenten. 
 
Aloys Gosselt, Losser 24-11-2018  
  
 

toespraak bij de crematieplechtigheid van Lou van der Aa 
 
Dinsdagmiddag 4 december heb ik Lou bezocht. Hij was geestelijk helder. Zijn lichaam was al 

bijna op. Hij is wel bijna twee uur aan het woord geweest. Om 
de paar minuten moest hij wat water drinken met een rietje 
om zijn droge mond wat vochtig te maken. 
Hij was blij dat ik er was en begon met de vraag of hij mij een 
indringende vraag mocht stellen. Uiteraard mocht dat. “Wil jij 
bij mijn crematie een toespraak houden?” Ik hoefde niet lang 
na te denken en zei hem dat ik op zijn verzoek geen nee kon 
zeggen. Zeker niet omdat de werkgroep van de oud-
studenten mij tot de opvolger van Lou heeft benoemd. 
Maar, zei Lou er meteen achteraan, ik wil niet dat je over God 
praat, want geloven doe ik niet meer. Ik ben atheïst. Maar 
met de reünies moet er wel een mis blijven. Ik vroeg hem of 
ik wel een kaarsje voor hem mocht branden. Dat vond hij 
goed. 
Bij de begrafenis of crematie van een overleden pater marist 

en vaak ook bij een oud-student is het gebruik om het Salve Regina, een Gregoriaans 
Marialied te zingen. Dat vond hij prachtig. En er mocht ook gelachen worden zei hij. Lou ten 
voeten uit, alles aan het regelen en controleren. Het liefst zou hij ook deze toespraak nog 
eerst hebben goedgekeurd… 
Toen kwam het vanzelf over het begin van de reünies. Lou kreeg het idee om weer een 
reünie voor oud-studenten te houden. Het was 1986. De laatste was geweest in de jaren 50. 
Hij besprak dat met Hein Geurts die vlak bij hem woonde. Zij zijn gestart met een 
werkgroepje oud-studenten dat later de naam ‘inter Amicos Sociëtatis Mariae’ kreeg, 
afgekort ASM. 
Lou heeft er meteen de paters in Hulst bij betrokken. Die waren aanvankelijk niet zo 
enthousiast. Maar hij kreeg veel steun van de provinciale overste, Jan Hulshof. Een 
adressenbestand van ongeveer 1000 oud-studenten leverde 150 deelnemers op. Die eerste 
reünie werd gehouden in 1987. De ontvangst was op het klooster door Lou. De mogelijkheid 
tot overnachten werd gevonden in De Vogel, een camping op enige kilometers bij Hulst 
vandaan. In een soort oude schuur was een slaapzaal ingericht met stapelbedden. Oude 
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bedden die zover doorzakten dat degene die onder lag zijn knieën niet kon optrekken en zich 
nauwelijks kon omdraaien. Het was een enorm kabaal van ronkende mannen. 
Het hoogtepunt van de reünie, het stond Lou ook nog helder voor de geest, was de 
eucharistieviering de volgende ochtend in de kapel van het klooster, waarin de 
jongensstemmen van weleer volle mannenstemmen waren geworden. Een geweldige 
happening. 
Aanvankelijk werden de reünies om de vijf jaar gehouden met één overnachting, later om de 
drie jaar en met twee overnachtingen. En Lou regelde altijd na de reünie de evaluatie. Je 
moest altijd leren van de zaken die niet helemaal goed gegaan waren. 
Op de overlijdenskaart vraagt Lou zich af of het nuttig was wat hij deed, en of hij iets 
veranderd heeft. Ik durf zonder overdrijven te zeggen dat Lou via de ASM van grote 
betekenis is geweest. Voor veel oud-studenten was het goed elkaar weer te ontmoeten en 
hun ervaringen te delen. Ook de negatieve ervaringen, die waren er zeker ook. 
Het beëindigen van de studie, vrijwillig of soms gedwongen, kon een grote impact hebben 
op je verdere leven. Als ASM hebben we daar ook onderzoek naar gedaan via een 
uitgebreide enquête. Lou heeft, terugkijkend op zijn seminarietijd, wel ervaren dat het hem 
enorm gevormd heeft, geïndoctrineerd noemde hij het zelf, maar sans rancune zei hij daar 
ook bij. En hij geeft die periode een 8. Hij had de enquête ook ingevuld. Anekdotisch is dat 
Lou mij op een gegeven moment toevertrouwde dat hij de enquête anoniem had ingevuld. 
Ik zei hem, dat klopt, jij bent de enige! 
Lou was niet alleen van grote betekenis voor de oud-studenten. Er waren ook paters die uit 
traden. Aanvankelijk wisten de achterblijvende paters daar niet goed raad mee. Juist binnen 
de ASM waren zij ook als oud-student welkom en Lou heeft een uitdrukkelijke rol gespeeld 
om de paters die uitgetreden waren en zij die bleven, bij elkaar te brengen. Mede dankzij 
Lou zijn zij naar elkaar toegegroeid. De paters waren ook welkom bij de ASM, namen deel 
aan de werkgroep en bezochten de reünies. 
In zijn overpeinzing vraag Lou zich af of hij gemist wordt. Natuurlijk missen Rob en zijn 
familie en vrienden hem. 
Wat de oud-studenten betreft zal hij blijven voortleven. Ruim 30 jaar heeft hij de kar 
getrokken. Gekscherend hadden we het er vorig jaar met hem over dat we hem een keer 
zouden afzetten als voorzitter, omdat hij niet kon loslaten. Dit jaar was hij zover dat hij een 
aantal taken zou overdragen. Hij werd ziek voor de reünie, maar hij moest en zou er nog bij 
zijn. En hij was er bij, zoals altijd. En hoe. Hij wekte bij ons de indruk dat hij nog wel een 
poosje door wilde en kon gaan. 
Toen we via een app informeerden wanneer we de reünie zouden evalueren, werden we 
ermee geconfronteerd dat het niet goed ging met Lou. Hij had naar ons toe flink toneel 
gespeeld. 
De groep oud-studenten dunt uit. Maar we ervaren dat de groep die overblijft een hechte 
vriendenclub is geworden. Dat hebben we voor een belangrijk deel te danken aan Lou. 
Ik heb het volgens de wens van Lou niet over God gehad, maar Lou was een mooi mens, naar 
Zijn beeld en gelijkenis. Om dat te eren zingen we het lied dat Lou zelf ook zo vaak gezongen 
heeft en dat zo vertrouwd is voor de gehele Maristenfamilie. 
Lou, je hebt geleefd. We vieren je leven en je blijft in ons midden. 
Voor elk jaar dat je er voor ons was krijg je na het Salve Regina een witte roos. 
 
Joop Volkers, Maasdam - 16 december 2018 
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in memoriam Jan Snijders 
 
‘Er is bijna geen terrein in onze congregatie, waarop Jan niet zijn stempel gedrukt heeft’, 
schreef me een medebroeder uit Nieuw-Zeeland een dezer dagen.  
Mensen die Jan alleen van de latere jaren van zijn leven in Nederland kenden, wisten vaak 
niet dat hij eerst 17 jaar op de Salomonseilanden gewerkt had in de meest afgelegen 

dorpjes. Hij vertelde graag over die tijd van 1953 tot 1970. 
Dat blijkt nog uit het interessante artikel in het recente 
kerstnummer van de Schakel. Als Jan het over de missie had, 
ging het bijna altijd over de mensen daar, niet zozeer over het 
bouwen van kerken en scholen.  Hij hield van de zelfbewuste 
en eigenwijze Melanesiërs, misschien omdat ze zoveel leken 
op hem zelf.   
De ervaring in de missie kwam hem goed van pas, toen hij in 
1969 in ons bestuur in Rome kwam. Hij had een vooruitziende 
blik en zag dat het tijd was voor missionarissen om plaats te 
maken voor inheemse priesters. Hij werkte eerst in het 
bestuur van Roger Dumortier. Toen Bernie Ryan in 1977 
algemeen overste werd, werd Jan diens medewerker. Dat 
betekende een nieuw missiebeleid met een stevig fonds voor 
de opleiding van inheemse maristen. Er kwamen nieuwe 

districten in Brazilië en de Filippijnen. Tussendoor haalde Jan  toen ook nog een doctoraat in 
de filosofie aan een Romeinse universiteit, zodat hij na afloop van zijn elf Romeinse jaren 
naar Oceanië terug kon keren om daar filosofie te doceren. In die jaren was de publicatie 
van zijn boek ‘De eeuw van Maria’ een  gebeurtenis. Ik heb overal talloze maristen 
gesproken, die me vertelden hoezeer ze geraakt waren door de manier waarop Jan het 
ideaal van de eerste maristen naar onze tijd  vertaalde.  
Toen hij in 1987 definitief terugkeerde naar Nederland, kwam hij via Lievelde in Utrecht 
terecht, waar Leo Geurtse, Joop Reurs en ik hem in onze communiteit verwelkomden.  Jan 
was snel thuis in de Nederlandse wereld. Hij genoot van zijn werk op het secretariaat van de 
bisschoppenconferentie, waar hij voortdurend onderstreepte dat het om de mensen gaat en 
niet om het kerkelijk wetboek. Zijn werk daar duurde overigens maar kort, want in 1988 
werd hij provinciaal. Medebroeders die hem kenden, waren niet verbaasd dat hij het roer 
stevig in handen nam. Ik denk aan onze collectieve ziekteverzekering, het huis voor 
roepingen in Enschede, het Europese vormingshuis in Leuven en - in samenwerking met 
frater Jacques – de start van het maristenoverleg van fraters, paters en leken, onder het 
motto: ‘Aandachtig aanwezig.’  
In 1994, toen ik provinciaal werd, werd Jan provinciaal econoom en hij bleef dat tot 2007. 
We zaten opnieuw in één span. We wisten van elkaar dat we heel verschillend waren en 
misschien ging het juist daarom best goed - denk ik achteraf. We besloten in die jaren tot de 
renovatie van onze huizen in Lievelde en Weurt en tot de verkoop van het juvenaat in Hulst 
en de verhuizing naar de Zandstraat. Er waren soms wrijvingen, maar je had bij Jan het 
gevoel dat hij op de bal speelde en niet op de man. De gemeenschap stond bij hem voorop, 
ook in het leven van elke dag: samen eten, bidden en praten, en samen een borrel drinken. 
Hij had de gemeenschap nodig, al was het maar om mensen om zich heen te hebben met 
wie hij het op zijn tijd oneens kon zijn.  
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De laatste tien jaar van zijn leven bracht Jan hier door aan de Zandstraat, te midden van 
zorgzame medebroeders en de attente medewerksters in de huishouding en het provinciale 
economaat. In de afgelopen tijd was hij steeds meer aangewezen op de toegewijde  
hulpkrachten van de thuiszorg. Tot het laatst werkte hij aan een geschiedenis van de missie 
in Oceanië, waarvan het eerste deel in 2012 verscheen. Daarin gaf hij opnieuw blijk van zijn 
kritische speurzin, zijn brede visie en zijn scherpe intelligentie. Inderdaad, talenten van het 
hoofd, maar ik herinner me hem vooral als iemand met talenten van het hart, als iemand 
met hart voor onze Sociëteit, hart voor de kerk en een hart voor mensen.  
 
Jan Hulshof (Hulst, 20 december 2018) 
 
 

in memoriam pater Frans Kuijpers, marist 
 
Frans werd geboren te Ginneken en Bavel op 3 januari 1935. Hij had drie broers en een zus. 
De jeugdjaren van Frans waren getekend door het vroegtijdig verlies van zijn ouders en de 
oorlogstijd in Breda. 
Hij kreeg zijn opleiding in het juvenaat van de maristen in Hulst. Op 24 september 1955 deed 
hij zijn religieuze professie. Na de studie van filosofie en theologie in St. Olav en in Loreto 

werd hij op 27 september 1959 priester gewijd. In 1961 
begon hij zijn studie in sociale geografie. 
Van 1967 tot 1970 was hij leraar aardrijkskunde in Nijmegen 
en vervolgens van 1972 tot 1992 aan het Marianum in 
Groenlo.  
Hij was van nature gedegen en exact, en hield van heldere 
uitleg, zo nodig meermaals. Hij was betrokken bij de school, 
en wist nog jaren later wie zijn leerlingen waren geweest, ook 
met details. 
Sinds 1982 was hij tevens huiseconoom in Loreto, dat van 
opleidingshuis was uitgegroeid tot centrum voor catechese en 
jongerenwerk. Hij was er een degelijke ‘huisvader’, vol zorg 
voor onderhoud van het gebouw. Samen met externe 
jeugdwerkers en medewerkenden diende hij de vorming van 

de jeugd. Ook was hij bestuurlijk betrokken bij commissies van de KNR en bij de Zwanenhof. 
Toen in 2000 in Loreto de aandacht voor spiritualiteit, bezinning en volwassenenvorming in 
het centrum was komen te staan, droeg Frans als 65 jarige zijn taak over. Zijn vaste rondgang 
met de sleutel  ’s avonds van al die jaren bleef hij doen, en technische adviezen en kleinere 
klussen van ‘deze pater in zijn stofjas’ waren welkom. En hij hield de bibliotheek op orde. 
Tijd en aandacht geven aan kloostergasten in gesprekken en liturgie van de feestdagen 
kenmerkten hem. Zo werd, was en bleef hij de vaste man van Loreto, die in dit 
maristenklooster op zijn plek en in zijn rol was. 
De verkoop van Loreto in 2016 ging Frans aan zijn hart. Letterlijk, want tijdens de verhuis 
bleek ziekenhuisopname nodig. In Enschede herstelde hij deels, en zocht er systematisch zijn 
weg in de stad. Ook reisde deze geograaf nog graag per trein Nederland door om vele steden 
en landschappen nauwgezet te bezichtigen. Door zijn zwakke hart en ook ademnood raakte 
zijn kracht op. Zijn laatste periode was begonnen, besefte hij. Op 2e Kerstdag 2018 vroeg is 
hij in het ziekenhuis te Enschede in alle rust ontslapen. Volgens zijn beschikking is zijn 
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lichaam naar het Anatomisch Laboratorium van de Leidse Universiteit gebracht. De 
Eucharistieviering tot zijn nagedachtenis vond plaats op 3 januari 2019 in de kapel van het 
verzorgingshuis Ariënsstaete te Enschede. 
Moge Frans’ ogen na zoveel in Gods schepping nu ook Zijn hemels heil hebben aanschouwd. 
 
Jan ter Braak 
 
 

FRATER CARLOS LACANTE, ROMAIN CAMIEL 
 
geboren op 10 mei 1934 te Wervik (B), gestorven op 29 januari 2019 te Nijmegen 
 
Op jonge leeftijd ging Romain naar het juvenaat. In 1950 begon hij het postulaat. Bij de 
intrede in het noviciaat in 1951 ontving hij de namen Carlos – Alexis. In 1952 legde Carlos 
zijn eerste geloften af in de congregatie van de fraters maristen. 
Frater Carlos behaalde drie keer een diploma van onderwijzer. In 1955 in Arlon (B) 
Franstalig, in 1956 in Oostakker (B) Nederlandstalig en in 1958 in Dongen het Nederlands 
diploma van onderwijzer. Daarnaast studeerde Carlos Frans en bekroonde zijn studie met de 

L.O.- en M.O.-akten. 
Vanaf 1959 is Carlos leraar geschiedenis en Frans geweest aan 
de ULO en Mavo Azelo. 
Hij was een geboren leraar. Hij was in hart en nieren een 
leraar die er alles voor over had om de leerlingen te boeien 
voor de lessen die hij gaf. In de geschiedenislessen kon hij 
prachtige verhalen vertellen en wist de Franse les 
aantrekkelijk te maken met Franse kaas en het laten luisteren 
naar chansons. 
Na de sluiting van Azelo werd Carlos in 1993 lid van de 
nieuwe communiteit in Neede. Korte tijd gaf hij les aan het 

Marianum in Groenlo: april 1994 tot juli 1995. Daarna heeft hij nog 6 jaar de cursus 
theologie aan de Avondakademie van het Marianum verzorgd.  In 1998 kwam hij in de 
communiteit in Nijmegen en maakte in 2015 een bewuste keuze om in Catharinahof in 
Nijmegen te gaan wonen. 
Carlos hield van data. Voor hem waren het niet alleen getallen en feiten. Ze waren belangrijk 
voor hem en gaven kleur aan het leven. Carlos leefde op als hij verhalen kon vertellen waarin 
alle details klopten. Hij hield ervan om nauwgezet uit te zoeken wanneer wat gebeurd was 
en door wie. 
Daarnaast hield Carlos van gezelschap en van genieten van de goede dingen van het leven. 
Veel jaren heeft hij ervoor gezorgd dat zijn medebroeders niets te kort kwamen. Bij een 
feest moest de tafel rijk gevuld zijn. 
We herinneren ons Carlos zeker ook als de reiziger die graag zijn koffer pakte, andere landen 
en culturen bezocht. Van China tot Rome heeft hij ervan genoten om ter plekke zoveel 
mogelijk cultuur te bewonderen. De straten van Rome kende hij als zijn broekzak. 
Carlos hield van de religieuze gemeenschap waar hij voor gekozen had. Hij kende onze 
maristengeschiedenis en volgde de ontwikkelingen in de congregatie op wereldniveau. 
In alles was regelmaat een belangrijk element in zijn leven. Zeker ook in zijn godsdienstig 
leven. Vaste gebeden waren niet eentonig voor hem. Ze voedden hem in zijn religieus leven. 
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De laatste jaren was Carlos vooral dankbaar voor wat hij had mogen betekenen in het 
onderwijs en de opvoeding van jongeren. Hij volgde graag de ontwikkelingen van de 
kinderen van zijn broers met oprechte en warme belangstelling. 
Carlos moet gevoeld hebben dat het einde van zijn leven in zicht was. Meer en meer zei hij 
dat het genoeg geweest was. De beperkingen van zijn gezondheid accepteerde hij. 
Dankbaar zullen wij ons Carlos herinneren in de verhalen die wij nu over hem zullen 
vertellen. 
 
Jacques Scholte 
 
 

aanslibsels 
 
De afvoer van de wasbak was verstopt.  Soda, warm water, een nachtje weken hielpen 

allemaal niets.  Er moest  hulp bij komen.  De mannen 
ontmantelden de afvoer,  haalden er een hoop vuil uit, 
kochten nieuwe onderdelen en puzzelden alles weer in 
elkaar.  Met succes:  het stroomt allemaal weer door. 
Ook in ons leven stroomt het niet altijd door.  Net als bij de 
afvoer slibt er regelmatig  het een en ander aan.  Zorgen, 
conflicten, oud verdriet, spijt, het gevoel geen liefde waard te 

zijn, jaloezie, hebzucht, gemakzucht zijn er een paar voorbeelden van.  Ze leiden ons af van 
onze bestemming. Ze vragen bakken energie.  En ze verhinderen tenslotte het zicht op Gods 
liefde .   
Wat moet je er mee? Horen sommige dingen niet ook als een soort ‘lot’ bij ons leven dat we 
gewoon hebben te dragen?  
Onze oma’s  wisten het wel.  Die begonnen in deze tijd van het jaar een grote schoonmaak.    
Ramen en deuren open. Dekens kloppen, gordijnen wassen, kasten leeg halen en het laatste 
kruimeltje dat achterop de plank lag, wegpoetsen.  En dan, na een paar dagen, rook het huis 
als nieuw. Ken je daar de vreugde nog van? De tinteling? De helderheid? Het welkom aan 
het nieuwe seizoen?   
Ik vermoed dat onze oma’s  die grote schoonmaak hebben overgenomen van de joodse 
families die net voor hun Paasfeest hun huizen opruimden, omdat al het gegist brood, tot 
het laatste kruimeltje, verwijderd moest worden. Dat had een diep symbolische betekenis. 
Gist staat voor alles dat het ego doet ‘rijzen’. De Talmoed (Berachot 17 a) noemt:  corruptie, 
trots, hoogmoed, afgoderij en ijdelheid. In dat rijtje passen ook begrippen als onderdrukking, 
vooroordelen en vervolging. Zoals je het huis ontdoet van gegist brood, zo moet je je ego in 
de aanloop van Pasen ook ontdoen van alles dat aangeslibd is en je ego opblaast.  
Jezus geeft in Mattheus 6 drie manieren om je innerlijke ruimte op te ruimen:  bidden,  
vasten en aalmoezen geven.  Je zou kunnen zeggen dat aandacht voor gebed je meest 
directe weg naar God opent.  Vasten is ‘nee’ zeggen tegen een opstapeling van voedsel of 
spullen. Het leert ons de betekenis van ‘genoeg’.  Aalmoezen geven leert ons wegschenken 
uit medeleven met de mens naast je die in een penibele situatie zit.   
Drie oude, geijkte wegen die ons helpen ruimte te scheppen voor het nieuwe leven dat we 
met Pasen ontvangen.  Joodse mensen eten ongegist brood in de acht dagen van Pasen.  De 
Zohar noemt dat het ‘Pesach medicijn’.  Want het verbindt een mens met zijn meest pure 
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staat van zijn.  Hoe zou het zijn als we met Pasen Jezus’ verrijzenis  konden vieren als  
mensen in wie het Nieuwe Leven vrijuit kan stromen?  
 
Marion Korenromp 
 
 

Wanneer leef ik zinvol? 
 
Geen eenvoudige vraag die iemand zich in zijn leven kan stellen. Het is een vraag die 
alleszins de moeite waard is om mee te nemen en te overdenken tijdens Stille Dagen in het 
Stiltehuis. De vraag naar zinvol leven werd door de stiltezoeker nog verduidelijkt en hij had 
een goed doordacht traject voor zichzelf uitgezet hoe hij deze dagen met de vraag om zou 
gaan. 
Hij zei: ”Voor 80% ben ik gelukkig. Nu nog 20% en daar ga ik dit weekend aan werken.” 
Wat hij met 80% en 20% bedoelde, kon hij uitleggen. Hij was over het algemeen tevreden 
met zijn leven, kon genieten en wist de zonnige kanten van het leven te waarderen. Dat was 
de 80%. Hij was oprecht in wat hij over zichzelf en zijn leven vertelde. En hij was eveneens 
oprecht toen hij zei dat het hem nog niet lukte om helemaal diep gelukkig te zijn. “Helemaal 
diep gelukkig zijn”, zó verwoordde hij het. Voor hem waren het de 20% die hij nog moest 
kunnen halen. De stilte zou hem daarbij helpen, zo vermoedde hij. 
Och, hoe menselijk en goed voorstelbaar is deze gedachte voor iemand die begin dertig is en 
de bedoeling heeft om serieus met zijn leven om te gaan. 
In zijn zoektocht gedurende deze Stille Dagen werd hem de vraag gesteld: “ Wat leren de 
schaduwkanten van je leven je?“ 
Op het moment dat de vraag gesteld werd, bleef het bij de vraag. Het getuigde van wijsheid 
van de Stiltezoeker om niet direct te reageren. De rest van de dagen bracht hij in stilte door.  
In de afsluitende bijeenkomst zei hij: “ Ik ga meer naar de schaduwkanten van mijn leven 
kijken.” Het was indrukwekkend om de Stiltezoeker deze woorden te horen zeggen! Hij had 
zich immers een heel ander doel gesteld. Er moet zich in de stilte heel wat afgespeeld 
hebben. In gelovige woorden: de Geest is werkzaam geweest en de jonge man was 
ontvankelijk geweest voor wat hem aangereikt was. 
Wat leert ons de zoektocht van de jonge man naar een heel diep gelukkig leven en die 
uitkomt bij het willen kijken naar de schaduwkanten van zijn leven? 
 
leren onderscheiden 
Iedere mens die op zoek is naar een zinvol leven - zijn geestelijke weg probeert te gaan -, 
weet uit ervaring hoe lastig het is om te leren onderscheiden. Onderscheiden is iets anders 
dan scheiden. Bij iets scheiden hoort het apart zetten van iets met de bedoeling dat het 
gescheiden blijft. Afval scheiden we. Papier, plastic en restafval gaan hun eigen weg. Het zijn 
op zich zinvolle wegen. Juist omdat ze gescheiden worden, niet meer bij elkaar gezet 
worden, komt er een nieuw product.  
Dit is een voorbeeld dat “scheiden” het gaan van nieuwe wegen kan betekenen en juist met 
de bedoeling om niet meer bij elkaar te brengen. 
Als we gaan onderscheiden, dan gaat het ook over scheiden, maar met de bedoeling om bij 
elkaar te houden wat bij elkaar hoort, met als doel om iets uit elkaar te leggen om beter te 
zien. Onderscheiden laat oplichten welke rijkdom aanwezig is. 
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Als ik mijn gevoelens leer onderscheiden, dan leer ik inzien dat ik niet alleen iemand ben die 
vlug boos is en hoef ik me niet te beoordelen op “alweer boos zijn”. In mijn gevoelens van 
boosheid kunnen signalen zijn, die mij zeggen hoe waardevol ik iets vind en hoe verdrietig 
het me maakt dat er geen oog is voor wat waardevol is. 
Ik heb dan in mijn gevoelens van boosheid leren onderscheiden wat waardevol voor me is en 
dat ik me verdrietig voel. Dat alles tezamen hoort bij mij. Als ik iets ga afscheiden, 
bijvoorbeeld ontken of negeer, dan doe ik mezelf tekort. Er ontbreekt dan iets aan mij. Ik 
ben ik niet. Ik ben gescheiden. 
De stiltezoeker was niet één ( niet een geheel) door alleen naar de “gelukskant” te kijken. 
Iets wat ook bij hem hoorde scheidde hij af. De stilte leerde hem onderscheiden. 
 
anders worden 
In het onderscheiden ligt de mogelijkheid om tot erkenning te komen dat de 
verscheidenheid aan eigenschappen die ik leer zien in mijn leven bij mij horen. Ze maken me 
heel, hoe gebroken mijn leven soms ook kan voelen. Als ik heb leren onderscheiden, dan 
hoef ik niet meer te denken in goed en fout, in goedkeuren of afkeuren. Het neemt het 
oordeel in mij weg en ik leer dat alle stukjes van mijn leven of in het leven van een ander iets 
te zeggen hebben. 
Dat is een belangrijke ontdekking om de weg te gaan om “anders” te leren kijken. 
Mijn aandacht om vooral (alleen) te kijken naar wat me ten diepste gelukkig maakt, haalt mij 
weg van wat mij in mijn leven gegeven wordt als krachtige kanten én als zwakke kanten. Het 
haalt me weg van wat echt eigen is aan mij. 
De schrijver van het boek Wijsheid is zich op treffende manier ervan bewust dat al het 
menselijke bij hem hoort. Hij schrijft: “Ook ik ben een sterfelijk mens, evenals alle anderen, 
en een afstammeling van de eerst-geboetseerde, die uit de aarde is voortgekomen. Toen ik 
geboren was, ademde ook ik de gemeenschappelijke lucht in en ik viel op de aarde, zoals het 
ons allemaal vergaat, en liet ik mijn eerste geween horen, zoals alle anderen. (Wijsheid 7, 1 + 
3). 
De schrijver nodigt ons uit om naar onze hele werkelijkheid te kijken. Om het anders te 
zeggen: om naar onze ziel te kijken. Onze ziel, niet te omvatten en tegelijk de binnenruimte 
waarin samenkomt wat ons mens zijn in zich draagt: sterfelijk, afstammeling van de eerst-
geboetseerde, dezelfde lucht in ademen, op aarde gevallen, eerste geween. 
De innerlijke beweging die de stiltezoeker in de stilte had gemaakt, was te leren kijken wie 
hij echt was, inclusief zijn schaduwkanten. 
Iemand die deze beweging maakt verrijkt zijn leven. Hij komt tot het besef dat alles wat hem 
overkomt, hem tot de mens kan vormen die hij in wezen al is, als afstammeling van de eerst-
geboetseerde. 
Dit anders kijken geeft de levensruimte die echt gelukkig maakt. 
 
Jacques Scholte 
 
 

het jaar van de communiteit 2019 
 

De realiteit van de Europese provincie van de paters maristen verandert zo snel dat het 
moeilijk is om dat ritme bij te houden! In de eerste helft van de 20e eeuw verspreidden de 
maristen zich over heel Europa en de rest van de wereld, en ze probeerden een bijdrage te 
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leveren aan de zending van de Kerk door hun aanwezigheid en pastorale activiteiten op 
bepaalde plaatsen. De situatie is nu heel anders. Gezien de veranderingen op sociaal, 
economisch en cultureel gebied en onze eigen situatie in Nederland en Europa stelt zich de 
vraag hoe wij vandaag trouw kunnen blijven aan onze roeping om het werk van Maria te 
blijven doen. 
Bij gelegenheid van het jaar van het godgewijde leven (2014) riep paus Franciscus het begin 
van vele religieuze orden en congregaties in herinnering. Stichters en stichteressen waren 
geboeid door het samenleven van de eerste christengemeente: die was één van hart en ziel, 
bleven trouw aan het breken van het brood, gebruikten samen de maaltijd in eenvoud van 
hart, loofden God. De paus roept op om onze huidige tijd met passie te beleven, geroepen 
als we zijn om een concreet model van samenleven te bieden door als broeders en zusters 
samen te leven wanneer men de waardigheid van elkéén erkent en iedereen toelaat om de 
gaven waarvan hij en zij de drager is met anderen te delen, ook al stijgt de leeftijd, nemen de 
krachten af en wordt het aantal minder.  
De Europese provincie heeft nu besloten dit jaar de aandacht te 
richten op het leven in de communiteit. Nu de opdracht naar 
buiten minder wordt, komt het accent meer te liggen op de 
binnenkant van ons leven en samenleven. Gedurende dit jaar 
wil de provincie de vreugde van het broederlijk samenzijn 
vieren. Daardoor proberen we te ontdekken dat zorg voor 
elkaar, solidariteit met hen die lijden en gebed als een 
Godsgeschenk gezien kunnen worden. Er zijn een aantal 
activiteiten: 

 een speciaal Jaar Boek (“Livre d’Or”) zal in de provincie 
van communiteit naar communiteit gaan, en de 
medebroeders kunnen daarin hun vreugde beschrijven 
van het broederlijk samenzijn – citaten, overdenkingen, 
gebeden, gedichten, foto’s enz.; 

 een bijzondere afbeelding geschilderd door een Italiaanse confrater, Gianni Colosio, 
dient als kaft van het gouden boek; 

 vier brochures met overdenkingen door François Drouilly en Bernard Thomasset die 
individueel of in de communiteit gebruikt kunnen worden; 

 pelgrimstochten; 

 bijeenkomsten van confraters met dezelfde interesses; 

 en tenslotte een communiteit bezoeken.    
Het leven in de communiteit is een voortdurende oefening in het elkaar aanvaarden en in de 
nodige wederzijdse aandacht schenken. Daarom leven we in gemeenschap van materiële en 
geestelijke goederen.  Onze gemeenschappen worden meer en meer internationaal. Dat 
vraagt geduld en permanente aandacht. Een vorm van aandachtig leven in wederkerigheid. 
 
Ton Bun 
 
 

jongerenklooster Nieuw-Sion 
 
Ben Lamoree en Rien van den Berg, de initiatiefnemers van het Jongerenklooster op Nieuw-
Sion, heb ik leren kennen als kwartiermakers van Nieuw-Sion. De ‘kwartiermakers van 
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Nieuw-Sion’ zijn min of meer de wegbereiders voor de nieuwe (leken)gemeenschap in en 
rond het klooster ‘Sion’ bij Diepenveen na het vertrek van de monniken. ‘Sion’ was de naam 
die de Trappisten aan het eind van de 19de eeuw gaven aan hun abdij bij Diepenveen. Toen 
een paar jaar geleden bekend werd dat de monniken Sion gingen verlaten, kwam van 
verschillende kanten de roep de abdij te behouden als plek waar mensen dichter bij God, bij 
zichzelf, bij hun medemensen en bij de natuur komen, door gebed, stilte, eenvoud, 
handenarbeid en gastvrijheid. Daartoe werd de Stichting Nieuw-Sion opgericht. Nieuw-Sion 
beoogt een ‘leefgemeenschap’ te zijn, een  ‘getijdengemeenschap’ en een 
‘werkgemeenschap’ van vrijwilligers die zich inzetten voor onderhoud, tuin, administratie en 
keuken.    
Een van de projecten is ‘Jongerenklooster Nieuw-Sion’. Het idee komt van Ben Lamoree, 
consulent ontwikkelingswerk en voorzitter van de Stichting ‘De Spil’ (retraitecentrum) in 
Maarssen. Hij merkte de afgelopen tijd dat de gemiddelde leeftijd van de bezoekers van zijn 
centrum daalde. Hij ging zich verdiepen in de leefwereld van twintigers en dertigers en 
ontdekte dat ze vaak zo hard moeten vechten om een plek in de samenleving te vinden, dat 
ze geestelijk buiten adem raken. Daarom ging hij op zoek naar een plaats waar ze in een 
ander ritme konden komen. Ben werkt samen met Rien van den Berg, journalist en 
predikant. Rien is vaak met jongeren naar Taizé, Echternach en Trier geweest en stelde op 
een goede dag  voor met hen naar Nieuw-Sion te gaan. Toen Nieuw-Sion een echte 
trekpleister bleek, richtten Ben en Rien de Stichting Jongerenklooster Nieuw-Sion op, die 
een gedeelte van de gebouwen huurt voor het project. 
Op dit moment worden ruimtes ingericht voor 15 jongeren tussen de 20 en 30 jaar, die 2 tot 
12 maanden op Sion gaan wonen om er een gemeenschap te vormen ‘op de hartslag van het 
getijdengebed’. Het gaat om jongeren die zich afvragen: ‘Wie ben ik en wat wil ik nu 
eigenlijk?’ In het Jongerenklooster krijgen ze de kans in een andere modus te komen en  
antwoorden te vinden. Het zijn spannende tijden voor alle betrokkenen. Hoe zal het gaan 
met het Jongerenklooster, wanneer het september is? Kan een groepje gevormd worden? 
Aan enthousiaste supporters is geen gebrek, niet bij de volwassenen, en niet bij de jongeren. 
Maar Ben en Rien gaat het op dit moment allereerst om de spelers en dan pas om de 
supporters. 
 
Jan Hulshof      
 
 

diploma Geestelijk Begeleider uitgereikt aan Thomas Volman 
 
Thomas heeft op 30 januari 2019 de opleiding Geestelijk Begeleider aan de School voor 
Spiritualiteit van het Titus Brandsma Instituut afgesloten met het behalen van het diploma. 
In het kader van zijn werkzaamheden in het Stiltehuis op de Westerhelling en nu ook als 
begeleider in een “Reis naar Binnen” volgde Thomas de afgelopen jaren de opleiding aan het 
Titus Brandsma Instituut. 
Beide activiteiten van het Leerhuis Westerhelling worden bezocht door jonge mensen die op 
hun levensweg de zingevingsvragen die zij tegenkomen serieus nemen. Zowel de stilte als 
het gesprek kunnen daarbij goede middelen zijn. 
In zijn werkstuk “De deur van de Stilte” beschrijft Thomas het dagelijkse leven als vindplaats 
van spiritualiteit. Hij doet dat op een eenvoudige en toegankelijke manier die leven vanuit 
bezieling uitnodigend dichtbij brengt. 
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Thomas van harte proficiat ! 
 
Jacques Scholte 
bron: https://www.maristen.nl/nieuws/diploma-geestelijk-begeleider-uitgereikt-aan-
thomas-volman 
 
 

informatie 
 
Wilt u meer weten over de beide congregaties, ga naar:  
congregatie van de paters maristen in Rome:  www.maristsm.org  
congregatie van de fraters maristen in Rome:  www.champagnat.org   
provincie van de paters maristen Europa:   www.maristeurope.eu  
provincie van de fraters maristen West- en    
Midden-Europa:     www.marists.eu 
Nederlandse maristen:    www.maristen.nl  
Maristenactiviteiten en projecten 
Stichting Moria:      www.stichtingmoria.nl  
Leerhuis Westerhelling:    www.leerhuiswesterhelling.nl  
Via deze website zijn te vinden: 

 Stiltehuis 

 Huis van Aandacht 

 Een Reis naar Binnen 

 Leerjaar Spiritualiteit 

 Aandachtig op Weg 

 Rond het Haardvuur 
 Meditatieavond 
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