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Geachte mevrouw/mijnheer,
Naar aanleiding van verzoeken om sneller op de hoogte gebracht te worden van actuele zaken,
sturen wij u het volgende bericht.
Omdat het parochieblad de Paddenstoel al verschenen is en de volgende publicatiemogelijkheid
pas eind september is, is er een speciale Nieuwsbrief voor de parochianen van de St. Augustinus
over het recente afscheid van pater Ton Wilmering.

Afscheid pater Wilmering Sint Augustinusparochie
Op 7 juni was het zover. Na ruim 15 jaar in de parochie geassisteerd te hebben – 15 jaar, wat
gaat de tijd snel - nam pater Ton Wilmering afscheid. Groots, zoals het hoort, in een viering met
pater Frans Wijnen als medevoorganger en medewerking van de drie koren van de
Augustinusparochie. En bij het applaus bij het verlaten van de volle kerk sidderde een beetje
weemoed mee. Pater Wilmering kwam graag in Barendrecht en toonde zich altijd zeer betrokken
bij de Barendrechtse parochie, die hij als een echte levende gemeenschap ervoer. Maar ja, de
leeftijd en gezondheidsperikelen …….
Ton Wilmering, van huis uit een echte Amsterdammer, werd geboren
aan de rand van het centrum, bij de oude Groenmarkt, op 6 april 1931.
Vader had daar een dameshoedenfabriek. Moeder deed het huishouden
voor het gezin, waar naast Ton nog twee broers en twee zussen bij
hoorden. Crisisjaren en oorlog lieten het gezin niet onberoerd. In 1944
liet vader een nicht van hem met haar Oostenrijkse man en hun twee
kinderen onderduiken in de hoedenfabriek waar de activiteiten inmiddels
minimaal waren. Hoe ingewikkeld en tegenstrijdig het leven kan zijn,
bleek voor Ton ook een uitspraak van zijn vader. Die vertelde op een
vraag van Ton, dat de zorg voor zijn kinderen en de ondergedoken
familie, het jaar 1944 tot het gelukkigste jaar van zijn leven maakte.
Natuurlijk wel, denk je dan, omdat het met hen allen goed afgelopen is.
Vader was ook ruimdenkend, Ton ging wel met hem mee naar andere kerken, orthodox,
protestants, joods. Moeder ging dan liever naar de vroegmis. Vader stond ook gemakkelijker
tegenover de keuze van zijn zoon voor het priesterschap dan moeder, die meer de ernstige kant
zag.
Op zijn 12e ging Ton naar het St. Ignatiuscollege in Amsterdam, waar hij na zijn studie, al
ingetreden bij de Jezuieten, maar nog niet gewijd, surveillant werd. Dus in een gebouw van zijn
oude school woonde en werkte, tegenover het ouderlijk huis. Zo kon hij in de pauzes even bij zijn
moeder aan.
In juli 1963 werd pater Wilmering tot priester gewijd in de Sint Servaasbasiliek in Maastricht. Als
priester heeft hij altijd in parochies gestaan. Na een aanvullend studiejaar startte hij in de St.
Aloysiusparochie in Utrecht. Altijd bezig, had hij weinig tijd voor hobbies. Goed was het daarom
om van tijd tot tijd te verkassen. Andere parochies lagen in Diemen, de binnenstad van
Amsterdam (heel bijzonder voor hem, de St. Franciscus-/Krijtbergkerk) en de Heilig Hartparochie
Zwijdrecht. Voor ons in de regio Rotterdam is nog het sabbatjaar dat hij doorbracht met stage bij
de Gemeentelijke Sociale Dienst en assistentie bij de St. Josephparochie / Paradijskerk
memorabel.
En toen kwam de pensionering, een tijd van rustig aan doen. Nou ja, voor sommigen dan, niet
voor pater Wilmering. Door zijn broer, die daar woonde op het idee gebracht, besloot hij in de
wintermaanden te gaan assisteren in de Zuidafrikaanse bisdommen Oudtshoorn en
Keimoes/Upington en als het daar koud werd was hij terug voor assistentie in parochies in onze

regio. Zo werd hij ook omstreeks 1998 benaderd door zijn ordegenoot pater Stagge voor
assistentie in de Augustinusparochie, wat hij dus tot in 2015 volhield.
Daarom toog een aantal parochianen van ons ook graag op 8 september 2013 naar de H.Hartkerk
in Zwijndrecht waar hij zijn 50 jaar priester zijn vierde.
Wij zullen ons pater Wilmering nog heel lang herinneren:
Als de man met de grootse, wijdse
gebaren, waardoor misdienaars en lektoren soms snel weg
moesten duiken en waardoor hij - en ik weet niet of hij dat
zelf weet – bij sommigen de bijnaam: de gevleugelde,
kreeg; de man die ons door zijn eigen, dirigerende tempo
leerde met veel eerbied en aandacht te bidden, de priester
die in vieringen met kinderen altijd een uitstekend stukje
katechese mee gaf, de voorganger die, zoals de
vicevoorzitter van het kerkbestuur memoreerde, vooral het
geloof in een goede God voorhield. Voor dat alles zijn wij
hem zeer dankbaar.
En verder, zoals hij zelf in zijn afscheidspreek zei: Over het
verleden kan ik je een heleboel vertellen, over de toekomst
weinig. Maar voorlopig blijft hij wonen op zijn bekende
adres in Zwijndrecht. En wie nog wel eens contact met hem
wil hebben:

Pater A.C.M Wilmering sj,
Burgemeester Jansenlaan 385,
3331 HK Zwijndrecht,
tel. 078 8445902 of
0651710222,
email:a.wilmering@chello.nl

Stijn Fens
over het spraakmakende optreden
van paus Franciscus
woensdag 17 juni
19:30 – 21:30 uur

Komt u ook?!
Het (nieuwe) Federatieblad
GEZOCHT:
een NAAM voor het Federatieblad
< klik hier om uw voorstel on-line in te sturen >

GEZOCHT:
medewerkers voor het Federatieblad
< klik hier om uw zich op te geven >
Wilt u meer weten over de ontwikkelingen….?!
Wilt een idee krijgen hoe het Federatieblad er zou
kunnen gaan uitzien….?!

in de St. Augustinus, Marijkesingel
24 te Barendrecht
Ingezonden
naamvoorstellen
(per 1406)

de Boodschapper
Samen op weg
Samen onderweg
Maria Magdalena
Onderweg
Samen Verder
High Five
Rabboeni
de Heraute
de Magdalenabode
de Obelisk
de Verbinding

< klik hier voor een uitgebreide uitleg >
of klik rechts op de afbeelding.

Parochiebladen
Wilt u meer lezen van uw eigen parochie of van de andere parochies, dan vindt u hieronder de
links naar de parochiebladen:
H. Drie-Eenheid
Samen-Vinding
St. Joris
Drempelpost
St. Augustinus
Paddenstoel
Emmaüsgangers
Zie Website
O.L.V. van Lourdes
Samen-Vinding

Geen mail meer ontvangen / Suggesties
Indien u geen gebruik meer wil maakt van deze berichtenservice, kunt u ons een mail sturen.
Dan verwijderen wij uw e-mailadres uit de databank.

Ook als u op- of aanmerkingen heeft of suggesties, dan horen wij dat graag van u.
U kunt uw e-mail sturen aan: info@hmariamagdalena.nl
De Nieuwsbrief is ook te lezen via deze link: < Nieuwsbrief >
De Nieuwsbrief is een service van de
R.K. Federatie H. Maria Magdalena ~ Reyerdijk 67 ~ 3079 NC Rotterdam ~ 010-48348390
e-mail: info@hmariamagdalena.nl website: www.hmariamagdalena.nl

