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We zijn inmiddels over de helft van 
2014, dus is het tijd voor ons herfst-
nummer. Wij vinden het fijn u weer 
een goed gevuld blad aan te kun-
nen bieden. Ondanks het feit dat 
wij fraters een ouder wordende 
gemeenschap zijn, is er toch het 
nodige nieuws te melden. In ons 
vorige nummer vertelde ik al dat 
niet alle jubilarissen dit jaar er de 
voorkeur aan geven om in ons blad 
in het zonnetje gezet te worden. 
Frater Roland Disch, (70-jarig 
 jubileum) en frater Wim Heister 
(50-jarig jubileum), lieten weten 
gezien hun huidige situatie er niet 
zo’n behoefte aan te hebben hun 
feest dit jaar te vieren. Mogelijk is 
er in de toekomst meer licht aan de 
horizon en kunnen wij alsnog met 
hen in gesprek. Frater Ton Augustin 
vierde zijn 70-jarig jubileum in 
bescheiden familiekring. In onze 
rubriek ‘In gesprek met …’ schreef 
frater David onlangs uitgebreid 
over hem. Om nu weer zijn verhaal 
te vertellen vond hij wat te veel van 
het goede. Wel kunnen wij vermel-
den dat hij samen met de overige 
jubilarissen op 13 augustus zijn 
kloosterjubileum heeft gevierd. Fra-
ter Erik Lundgren is met zijn 50-jarig 
jubileum de jongste in de rij van 
jubilarissen. Redactielid mevrouw 
Adri Vergeer sprak uitgebreid met 
hem. Een boeiend verhaal over 
een ‘zwaargewicht’.
De noodzaak van zorg in ons 
 Fraterhuis Sint-Jozef neemt toe 
naarmate onze groep ouder wordt. 
Om daar goed in te kunnen voor-
zien zijn wij enkele jaren geleden 
overgegaan op het inkopen van 
zorg via de Stichting Beukenstein, 
een organisatie die meerdere 

kloosters en verzorgingshuizen 
onder haar hoede heeft. Door de 
enorme veranderingen in de zorg-
wetgeving moet Beukenstein helaas 
sluiten. In een kort artikel schrijft de 
secretaris van het Provinciaal 
Bestuur, mevrouw Marianne Ver-
meer, namens het bestuur over 
deze veranderde vorm van zorg in 
ons Fraterhuis.
Stichting De Wonne is in de provin-
cie Overijssel een begrip. Deze 
organisatie heeft in Enschede, Gla-
nerbrug en Almelo een huis voor 
de opvang van mensen die tijdelijk 
onbehuisd zijn. De vestiging van 
De Wonne Almelo bestaat dit jaar 
20 jaar. Zaterdag 12 juli werd dit 
heugelijk feit herdacht en gevierd. 
Heileen Holman, lid van de Kern-
groep De Wonne Almelo, vertelt 
over hun werk en over het gevierde 
feest.
In de rubriek ‘In gesprek met…’ 
heeft frater David een gesprek met 
frater Wim Versteeg. Door het 
terugtreden van frater Wim Heister 
werd Wim 16 juli 2013 in het Pro-
vinciaal Bestuur gekozen. Reeds 
vele jaren daarvoor was hij 
bestuurslid. Dat hij daarnaast nog 
andere activiteiten heeft, blijkt uit 
zijn verhaal.

In de ‘Huizenreeks’ nemen wij de 
geschiedenis van enkele van onze 
huizen onder de loep. Dit keer blik-
ken we terug op Het Sint Jorishuis 
in Amersfoort. Onze redactieleden 
gingen hiervoor aan de slag: 
 Roland Enthoven bezocht Amers-
foort en Adri Vergeer dook in het 
archiefmateriaal. Als u wilt weten 
hoe het ook al weer was dan kunt 
u dit dus helemaal teruglezen.
In de vaste rubrieken is frater Hans 
Wennekes weer van de partij. Hij 
vertelt over de toestand in een wat 
roerig Kenia, zoals altijd voorzien 
van prachtige foto’s. Omdat in het 
huidige systeem van de girobeta-
ling geen adressen meer genoemd 
worden, is Hans genoodzaakt om 
via een algemeen bedankje zijn 
goede gevers te bedanken. Op 19 
juni ontvingen wij het bericht uit 
Indonesië dat frater Melkhior plot-
seling was overleden. Provinciaal 
Overste frater Wilfried van der Poll 
ontving een heel bijzonder uitge-
voerd overlijdensbericht dat wij 
opgenomen hebben in dit nummer. 
De crash van MH17 van Malaysia 
Airlines heeft de wereld geschokt. 
Het gedicht op de achterpagina 
spreekt hierover. Van een geheel 
andere inhoud is het gedicht ‘Spie-
gel van de ziel’. Ontroering, nabij-
heid of genegenheid, zijn uitingen 
van liefde en daarmee een spiegel 
van de ziel. Daarover vertelt dit 
gedicht. In onze vaste rubrieken 
vindt u onze actuele informatie en 
bent u weer helemaal bijgepraat. 
De redactie van Onder Ons wenst 
u allen een goede nazomer en veel 
leesplezier.

frater Ton Oostveen
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EEN GOUDEN KLOOSTERJUBILEUM
interview met jubilaris frater Erik Lundgren

Het ligt alweer achter ons, maar 
het ligt nog kort en goed in het 
geheugen en is beslist de moeite 
waard om hier in Onder Ons nog 
even te memoreren: het gouden 
kloosterjubileum van Erik Lundgren, 
die op 13 augustus 50 jaar gele-
den werd ingekleed. 

Erik groeide met vier broers en 
twee zussen op in het Noord- 
Hollandse Hoogkarspel; hij was de 
derde van het stel. Via frater Ber-
trandus van den Berg leerde hij de 
Fraters van Utrecht kennen en zo 
kwam het dat hij als 13-jarige jon-
gen vertrok naar het juvenaat van 
de fraters in Zeist. Hij had er daar 
enorm naar zijn zin en herinnert 
zich die juvenaatsperiode als een 
mooie tijd, zo zegt hij tijdens het 
gesprek over zijn jubileum.
We kunnen natuurlijk diep ingaan 
op hoe de opleiding van Erik pre-
cies verliep, maar dat is eigenlijk 
niet zo essentieel. Wat wel essenti-
eel is, is dat zijn opleiding leidde 
tot een administrateur in hart en 
nieren, iemand met passie voor cij-
fers, maar vooral iemand die voor 
200 procent ging voor verbetering 
van situaties en resultaten. 
Vanaf 1965 heeft Erik altijd in 
Utrecht gewoond en gewerkt. Zijn 
woonadres was het St.-Gregorius-
huis, het Moederhuis van de con-
gregatie, dat hij in 2005 wegens 
verkoop en sluiting van het huis 
moest verruilen voor het Fraterhuis 
St.-Jozef in De Bilt, waar hij nu nog 
steeds woont. 
Zijn werkadres werd de Kromme 
Nieuwegracht, waar Erik de admi-

nistratie voerde van de Sint Grego-
rius Stichting, later de Scholenstich-
ting St.-Gregorius. Er werd hard 
gewerkt in die tijd, ook op zaterda-
gen en zelfs op zondagen. Immers 
de administratie van twintig scholen 
werd gevoerd, alles wat op financi-
eel gebied met de scholen te maken 
had, ook de salarissen van de leer-
krachten. Aanvankelijk waren het 
de BLO-scholen en de scholen voor 
lager onderwijs, maar ook de St.-
Gregorius-Havo-Mavo kwam er 
nog bij. De fraters Christophoor van 
der Linden en Augustinus Jansen 
werkten ook op de administratie; na 
verloop van tijd echter voerde frater 
Erik haar alleen. 
In 1983 stopte het werk van de 
scholenstichting. De scholen waren 
toen allemaal geprivatiseerd en al 
bleven er wel de nodige fraters les 
geven op de scholen, de fraters 
voerden niet langer het beheer; die 

verantwoordelijkheid was overge-
dragen. 
Dit betekende dus ook het einde 
van het werk van frater Erik. Erop 
terugkijkend heeft hij over zijn werk 
voor de scholenadministratie en 
voor het schoolbestuur een zeer 
voldaan gevoel. Het is goed gegaan 
en van dik in de rode  cijfers draaide 
het schoolbestuur uiteindelijk met 
een grote plus. Dat hij daar zijn 
steentje aan heeft kunnen bijdragen, 
daar kijkt Erik graag op terug en het 
stemt hem dankbaar.

Na zijn ‘scholenperiode’ heeft hij 
vijf jaar gewerkt bij de Centrale 
Onderwijs Administratie (COA) in 
Utrecht, waarna hij in 1988 de 
administratie op zich nam van de 
Zusters van Onze Lieve Vrouw aan 
de Zuidsingel te Amersfoort. Naast 
het werk voor die congregatie 
kwam er toen het werk voor drie 
KVH’s bij. De zusters verzorgden 
namelijk drie Katholieke Verzor-
gingshuizen en toen frater Erik 
daarvoor ook de administratie ging 
doen, raakte hij goed thuis in alle 
ins en outs van de bejaardenzorg. 
Tot op de dag van vandaag heeft 
hij van die kennis veel plezier, al is 
hij inmiddels ook daar minder 
werkzaam.

Maar Erik deed nog meer. Hij 
treedt niet vaak op de voorgrond, 
maar actief is hij zeker en dat op 
heel wat fronten. Zo heeft hij 
een tijdje voor de Zusters Passionis-
tinnen gewerkt in Arnhem, hij 
werkte mee aan de administratie 
van de Acht Mei Beweging, samen 

Onder Ons nr. 3 - 2014Onder Ons nr. 3 - 2014

4 5



met broeder Corver, een broeder 
van Maastricht die de penning-
meester was en hij was penning-
meester van de Wederkomst des 
Heren te Utrecht.
Hij was bovendien vanaf 1967 
jeugdtrainer bij voetbalvereniging 
HMS (Houd Moedig Stand) in 
Utrecht, waar hij een flink aantal 
jaren op woensdagmiddag 80 kin-
deren trainde. Trainen doet hij niet 
meer maar hij bleef de vereniging 
trouw; sinds 2002 is hij penning-
meester van de afdeling Voetbal 
van HMS. Dat doet hij nog steeds, 
want hij zit niet stil al is hij tegen-
woordig gepensioneerd. Zo werkt 
hij nog altijd voor het economaat 
van de Zusters van Amersfoort en 
hij is penningmeester van de Stich-
ting Echo, die zich ten doel stelt 
historisch onderzoek te stimuleren 
en te presenteren naar het religieu-
ze leven van Nederlandse vrouwen 
en mannen. 
En bij dit alles is er niet te vergeten 
de eigen congregatie. Hij verzorgt 
de administratie van het eigen fra-
terhuis in De Bilt en vanaf 2006 is 
hij provinciaal econoom en zit hij 
in diverse commissies en werkgroe-
pen zowel voor het Provinciaal 
Bestuur Nederland als voor het 

Algemeen Bestuur (in de Advies-
commissie Financiën en de beleg-
gingscommissie). Hij gaat de laat-
ste jaren dus regelmatig naar 
Indonesië, naar Malang waar het 
Algemeen Bestuur zetelt maar ook 
naar de diverse eilanden ter 
bezichtiging van huizen en scho-
len, nodig voor de beoordeling 
van aanvragen voor nieuwbouw 
en onderhoud.
Onder andere door deze Indone-
sië-reizen komt het de laatste jaren 
weinig van buitenlandse vakanties. 

Maar in vroeger jaren heeft Erik 
het nodige van de wereld gezien 
en was hij in Rusland, Barcelona, 
Italië, Frankrijk en Londen, reizen 
die hij maakte met familie. 
Helaas zijn inmiddels zijn oudste 
broer Jan en jongste broer Erik 
overleden, maar hij heeft een 
hechte band met familieleden, ook 
met neven en nichten, en die band 
heeft voor Erik veel waarde.

Op 13 augustus werd het jubileum 
van Erik in de congregatie gevierd 
met zijn medebroeders. Gespeecht 
werd daarbij natuurlijk ook en 
enkele passages uit deze toespra-
ken geven een mooie aanvulling 
op bovenstaand relaas.

Zo zei frater Henk Huirne, de 
overste van het Fraterhuis St.-Jozef, 
onder andere:
Beste Erik, 
In deze voorbije jaren heb je lief en 
leed met ons gedeeld en is er reden 
om dankbaar terug te zien. Vooral 
in ons gemeenschappelijk leven 
heb jij de laatste jaren een belang-
rijke rol gespeeld. De zorg voor 
onze oude dag is voor een belang-
rijk deel in jouw handen, onder 
verantwoordelijkheid van het 
bestuur. Ik herinner mij het kapittel 
van 2006, waarin gesproken werd 
over de problemen met Beuken-
stein. Wij kwamen er niet uit. Op 
een gegeven moment sprak jij het 
verlossende woord; bood aan om 
opnieuw in overleg te gaan. Jij 
kreeg het mandaat van het kapittel. 
Jij hebt je toen ingespannen om 
duidelijk te krijgen hoe wij met Beu-
kenstein verder moesten gaan.
Persoonlijk vind ik het fijn om te 
zien dat je binnen onze gemeen-
schap contact zoekt met mensen 
die het wat moeilijk hebben. In de 
huiskamer ben je nogal eens en 

maak je gemakkelijk contact en 
probeer je mensen op te beuren. Je 
verstaat de kunst om iemand via 
humoristische opmerkingen te 
benaderen, waardoor mensen over 
de drempel komen. 
Je bent geen man die de eerste 
viool wil spelen. Je blijft liever wat 
op de achtergrond, maar je neemt 
je verantwoordelijkheid wanneer jij 
denkt dat het nodig is. 
De manier waarop jij een bijdrage 
aan onze congregatie levert lijkt 
zo   vanzelfsprekend, maar is dat 
natuurlijk niet. Wij als gemeen-
schap hebben er behoefte aan om 
bij deze gelegenheid onze waarde-
ring en dankbaarheid uit te spreken.

Provinciaal overste frater Wilfried 
van der Poll belichtte enkele ande-
re kanten van de jubilaris:
Gouden Erik, 
Natuurlijk kennen we je als de man 
die voor ons de laatste jaren het 
geld bewaakt, als econoom van de 
provincie Nederland. De accuraat-
heid die je daarbij laat zien, geeft 
ons vertrouwen dat het bij jou in 
goede handen is. Het vraagt 
natuurlijk een grote verantwoorde-
lijkheid en we merken dat het je 
niet altijd gemakkelijk afgaat als je 
soms met grote onzekerheid de 
toekomst van onze gemeenschap 
overziet. Ik bedoel dan niet alleen 
onze groep fraters in Nederland, 
maar de ontwikkelingen in Indone-
sië en Kenia gaan je ook ter harte. 
Van buiten en binnen de congrega-
tie mag jij je daarbij gesteund 
weten door deskundige adviseurs 
maar we kunnen ons maar al te 
goed indenken dat het soms zwaar 
voor je is deze kar te trekken.
Naast de activiteiten voor de eigen 
gemeenschap ben je al jaren actief 
bij de Zusters van Onze Lieve 
Vrouw van Amersfoort. Je bent 

daar gewoon, ook na je pensioen-
gerechtigde leeftijd, doorgegaan. 
Dat de zusters het waarderen dat 
jij je blijft inzetten, valt op te mer-
ken als je een zuster ontmoet die 
over jou spreekt. Laatst nog een 
zuster op het vliegveld van Sura-
baya, die nadat zij ontdekt had dat 
ik een Frater van Utrecht was zei: 
“Oh dan bent u een frater van 
Erik!” In dergelijke situaties is mijn 
antwoord steeds: “Nee, wij zijn 
niet van Erik, maar Erik is van ons.”
Wat ons ook niet ontgaat, is jouw 
inzet voor anderen die jou vragen 
om hen tot steun te zijn om de 
financiën op orde te houden. Te 
denken valt dan aan de stichting 
Echo en de voetbalclub HMS. Erik 
voor dit alles en ook je werken 
voor de Scholenstichting St.-Grego-
rius, al is dat dan al wel enkele 
jaren geleden, willen we je danken 
en dat vandaag maar eens hardop 
tegen je zeggen.

Tot zover de aanhalingen. En ja, 
wat is er nog meer te vertellen? Erik 
doet het allemaal graag en heeft er 
plezier in, al zijn er toch een paar 
punten die hem zorgen baren. 
Bestuurbaarheid is er daar één 
van. Een andere zorg is de vraag 
hoe de toekomst eruit zal zien van 

Indonesië, maar vooral van het 
Fraterhuis St.-Jozef. Hoe lang nog 
zullen de fraters in Nederland, die 
onherroepelijk steeds ouder wor-
den, de zaken kunnen runnen en 
bemannen? 

Frater Wilfried memoreerde in dit 
kader nog even dat Erik de laatste 
gouden jubilaris is die door hem – 
als voorheen Algemeen en nu 
 Provinciaal Overste – gefeliciteerd 
wordt. Alleen hijzelf volgt nog en 
het lijkt hem geen goed idee zich-
zelf te gaan toespreken. Dit gege-
ven echter zegt natuurlijk veel over 
de samenstelling van de frater-
gemeenschap in Nederland. Het is 
een steeds ouder wordende 
gemeenschap. 
Er wordt intensief over alle proble-
matiek nagedacht en gepraat en 
Eriks aandeel hierin is zwaarwe-
gend, ook voor hemzelf.

Maar Erik, 
Van harte. Ga zo door! Het komt 
vast allemaal goed. We zijn blij 
met je en we zijn trots op je. Harte-
lijk bedankt dat je wilde meewer-
ken aan dit interview en nog vele 
goede en mooie jaren toegewenst.

Adri Vergeer
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De zorg in Fraterhuis St.-Jozef?

Geen zorgen!

Met het ouder worden van de 
 fraters neemt ook de behoefte aan 
zorg toe. Hoe dat geregeld is?

In de eigen communiteit blijven
De Fraters van Utrecht hebben er in het ver-
leden voor gekozen om de fraters die zorg 
nodig hebben zo lang mogelijk in de eigen 
communiteit te laten wonen. Daarvoor was 
het noodzakelijk om de zorgverlening in huis 
te halen. Al sinds 1995 werd de zorg in het 
Fraterhuis St.-Jozef verleend door Stichting 
Verpleging en Verzorging Beukenstein. Deze 
organisatie werkte vanuit een katholieke sig-
natuur en paste goed bij onze communiteit. 
De zorgverlening werd afgestemd op de 
zorgvraag van de geïndiceerde fraters en 
later ook andere bewoners. 

Stichting Beukenstein moet fuseren
Het is u waarschijnlijk al opgevallen dat er in 
de verleden tijd wordt geschreven over de 
Stichting Beukenstein. En dat klopt. Door alle 
maatregelen die door de overheid zijn en 
worden genomen om ouderen zo lang moge-
lijk in hun eigen omgeving te laten wonen, is 
het concept van verzorgingshuizen gaan 
wankelen. In de nabije toekomst betekent dit 
dat het aantal verzorgingshuizen drastisch 

dezelfde 24-uurszorg leveren als die door 
Beukenstein werd verzorgd? 
Op praktisch alle vragen kwam een positieve 
reactie vanuit De Bilthuysen. Pas toen vond 
een eerste kennismaking plaats van het Pro-
vinciaal Bestuur met Stichting De Bilthuysen. 
Het was een plezierig en zeer open gesprek. 
Er werden veel zaken besproken. Op basis 
van deze indrukken besloot het Provinciaal 
Bestuur om in de toekomst met Stichting De 
Bilthuysen in zee te gaan voor de zorgverle-
ning en ook voor de facilitaire dienstverle-
ning. We praten nu over begin 2014.

Vruchtbare samenwerking
Op uitnodiging van het Provinciaal Bestuur 
heeft De Bilthuysen zich in juli jl. gepresen-
teerd aan alle bewoners van het fraterhuis. 
Na afloop was er gelegenheid om vragen te 
stellen en om informeel met de vertegen-
woordigers van De Bilthuysen verder te 
 praten. 
Inmiddels is het september. De medewerkers 
die in dienst waren bij Beukenstein zijn vanaf 
1 augustus 2014 in dienst bij De Bilthuysen. 
Binnenkort wordt het convenant tussen het 
Provinciaal Bestuur en De Bilthuysen onderte-
kend. Het Provinciaal Bestuur heeft alle ver-
trouwen in de samenwerking met De Bilt-
huysen en hoopt op een langdurige en 
vruchtbare samenwerking. Over de zorgver-
lening hoeven we ons geen zorgen te maken!

Woord van dank
Door de fusie met De Opbouw is er een 
einde gekomen aan de Raad van Toezicht 
van Stichting Beukenstein. Frater Daan Boon-
man heeft vanaf 1997 als lid van deze Raad 
van Toezicht gedurende zeventien jaar de 
belangen van de fraters behartigd. Heel erg 
bedankt hiervoor, frater Daan!

Marianne Vermeer,
secretaris Provinciaal Bestuur Nederland

zal verminderen. En dat heeft uiteraard een 
enorme weerslag op zorgverlenende organi-
saties. Zo ook op Stichting Beukenstein, die 
werd geconfronteerd met het feit dat door de 
samenloop van enkele maatregelen de basis 
voor het voortbestaan te klein was gewor-
den. Daardoor kon Beukenstein niet zelfstan-
dig blijven opereren en zocht het aansluiting 
bij een grote landelijke organisatie, Stichting 
De Opbouw. Verpleging en verzorging aan 
ouderen wordt geboden door vier zelfstan-
dige lokaal georiënteerde werkmaatschap-
pijen. De werkmaatschappij waaraan het 
Fraterhuis werd gekoppeld was Stichting De 
Bilthuysen in De Bilt. 

Verder met Stichting De Bilthuysen
De eerste verkennende gesprekken met De 
Bilthuysen over de mogelijke overheveling 
van de zorgverlening aan de fraters zijn 
door de Stichting Beukenstein gevoerd. Past 
de visie van Stichting De Bilthuysen wel bij 
de gemeenschap in het Fraterhuis? Snappen 
ze dat het fraterhuis een communiteit is waar 
de vorm van samenleven anders is dan in 
een ‘gewoon’ huis? En kan De Bilthuysen 

Kort Nieuws

 Het eerste uitstapje van het zomerseizoen was op 
5 juni. Wij bezochten het Oude Ambachten & 
Speelgoedmuseum in Terschuur. Voor de meeste 
deelnemers zeer de moeite waard. Herinneringen 
aan het verleden werden zichtbaar en het geluid 
van herkenning was vaak hoorbaar. Kortom een 
geslaagde dag.

 Op 6 juni kwam zuster Livina de Nijs van de medi-
sche missiezusters in het St.-Jozefhuis in De Bilt 
wonen. Helaas bleek dit niet de goede plaats voor 
haar zodat zij na een maand weer vertrok.

 De misdienaars uit Sneek deden het fraterhuis in 
De Bilt aan tijdens hun misdienaarsreisje. Voor hen 
een bijzonderheid want je bezoekt nu eenmaal niet 
elke dag een klooster.

 11 Juni was het een groot feest in Maartensdijk, 
maar ook bij de fraters in De Bilt. Op die dag 
namelijk vierde pastoor Gerard de Wit, werkzaam 
in Maartensdijk maar wonend bij de fraters in De 
Bilt, zijn 60-jarig priesterfeest en nam hij afscheid 
van de parochie waar hij twintig jaar lang met hart 
en ziel gewerkt heeft. Veel parochianen waren 
aanwezig bij de afscheidsviering in Maartensdijk 
maar ook in de kapel van de fraters kreeg het 
afscheid de volle aandacht. Het meest verrassende 
voor Gerard was misschien wel de onthulling van 
een straatnaam met zijn naam erop. Een mooi 
wandelpad beginnend naast de kerk.

 Mevrouw Christine Versteegh, medebewoonster in 
ons fraterhuis in De Bilt, kwam op 28 juni zo onge-
lukkig ten val dat zij haar arm brak. Zes weken 
gips om een pijnlijke arm valt niet mee. Maar 
inmiddels is ze van het gips bevrijd al is de pijn 
nog niet helemaal verdwenen.

 13 Augustus is de stichtingsdag van onze congre-
gatie. Een mooie dag om de jubilarissen van dit 
jaar in het zonnetje te zetten. De fraters Ton Augus-
tin en Wim Janssen vierden hun 70-jarig frater-
schap. Leo Ruitenberg 60 jaar en Niels (Erik) Lund-
gren vierde zijn gouden jubileum. Gerard de Wit 
sloot zich bij de feestelingen aan met zijn 60-jarig 
priesterschap. Een rustige en gezellige dag met 
goed gesproken woorden, een mooie voordracht 
en een uit volle borst gezongen feestlied deden de 
dag slagen.

 Daags na de feestelijkheden werd frater Bernard 
opgenomen in het ziekenhuis. Onderzoeken moe-
ten duidelijkheid verschaffen over wat de oorzaak 
is van zijn lichamelijke klachten. Tijdens dit schrij-
ven (3 september) was Bernard nog niet thuis.

 Op 28 augustus bracht een achttal fraters een 
bezoek aan de zandsculpturen in Garderen, ook 
dit jaar weer de moeite waard. Het thema ‘De 
Gouden Eeuw’ werd zeer gewaardeerd en het 
achterhalen van welke kinderliedjes er werden uit-
gebeeld zorgde soms voor hilariteit. Het leek een-
voudiger dan het was maar met enige hulp van 
andere bezoekers kwamen we er toch uit.

frater Wim Versteeg
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Vakantie 2014

In ons Fraterhuis Sint-Jozef kenden 
we tot voor kort de traditie van de 
vakantieweken. Veertien dagen 
waarin allerlei activiteiten plaats-
vonden. Deze werden dan afgeslo-
ten met een slotmiddag. Een spet-
terende show waaraan personeel, 
fraters en bewoners hun steentje 
bijdroegen. De laatste twee jaar 
zijn wij echter overgegaan op een 
andere formule. Van juni tot half 
september worden er regelmatig 
vakantieactiviteiten georganiseerd. 
Niet alles meer in veertien dagen 
gepropt, maar afwisselend een 
activiteit. Dit laatste bevalt beter 
omdat ook bij ons de spankracht er 
een beetje uit is. Hieronder een 
verslag met wat foto’s.

Uitstapje
Op 5 juni maakten we met twintig 
personen een uitstapje naar het 
Oude Ambachten en Speelgoed-
museum in Terschuur. Na een toe-
ristische tocht door Veluwedorpen 
en een natuurgebied arriveerden 
we bij het museum. Wat misschien 
ooit als een verzameling van inte-
ressante voorwerpen startte, blijkt 
nu een heus museum. Het is onvoor-
stelbaar wat wij er aan voorwer-
pen tegenkwamen. De volledige 
vorige eeuw flitst aan je voorbij. 
Ambachten variërend van schoen-
lapper, drogist of kleermaker, tot 
boekdrukker en bakker waren er te 
zien. Oude Solexen en brommers, 

compleet met lange leren jassen, 
maar ook klederdrachten. Verder 
een overweldigende verzameling 
aan curiosa en nostalgische voor-
werpen. Een enorme hoeveelheid 

vingerhoeden en pillendozen, hoe-
den en petten. Alles zeer herken-
baar uit onze eigen jeugd. Voor de 
echte verzamelaars is het een lust 
voor het oog. De speelgoedafde-
ling riep ook herinneringen op aan 
onze jeugdjaren. Meccanodozen 
en het product daarvan: molens, 
machines, voertuigen, alles van 
meccano. Het draaide en werkte 
ook nog. De lunch die we daar 
gebruikten was uitstekend en zo 
konden we terugzien op een zeer 
geslaagde dag.

Broodbakken
Al jaren wordt er door ons perso-
neel tijdens de vakantieperiode 
een dag zelf brood gebakken. Dat 
is heel bijzonder, want ieder heeft 
een eigen keuze. We hadden dit 
jaar op 2 juli wel vijf verschillende 
soorten brood met daarnaast heer-
lijke eigen gemaakte salades. Ter-
wijl er ‘s middag gelegenheid was 
om mee te doen aan allerlei spel-
len stonden de broodmachines te 
draaien en werden we verwend 
met lekkere snoeperijen, soms ook 
van eigen makelij. Na de vesper 
was de ‘Huiskamer’, waar normaal 
de fraters eten die verzorging 
nodig hebben, omgetoverd tot een 

heus restaurant. Op de buffettafel 
prijkten de vele soorten brood 
naast een ruime keuze aan smake-
lijke salades. Het best in mijn 
geheugen staan het maisbrood en 
een diepbruin brood. De sneden 
waren van een fors formaat en de 
smaak was voortreffelijk.

Zingende buurman/vrouw
Dinsdag 8 juli hadden wij om 
16.00 uur een optreden van het 
PGGM-koor. Zoals u weet is het 
pensioenfonds PGGM onze buur-
man: de oude Sint-Jozef Kweek-
school is omgebouwd tot een 
gigantisch kantoorgebouw waar 
de PGGM nu verblijft. Zo’n duizend 
mensen zorgen daar voor onze 
pensioenen. Dat zij ook wel eens 
iets anders willen blijkt uit het feit 
dat zij sinds enkele jaren een pop-
koor hebben. Zij zingen dus uitslui-
tend oude en nieuwe popliederen. 
Vorig jaar hadden zij hun eerste 
optreden bij ons. Dit jaar waren ze 
er opnieuw, maar met een geheel 
andere keuze aan liederen. Dat ze 
in dat jaar flink bijgeleerd hadden 
was goed te merken. Meerstemmi-
ge zang, solozang en een zeer 

aantrekkelijk repertoire. Voor ons 
waren enkele liedjes van de Beat-
les natuurlijk het bekendst. We 
mochten zelfs meezingen.

Afsluiting
Op 20 augustus stonden een 
bezoek aan het Glasblaasmuseum 
in Leerdam en een boottocht op de 
Linge op het programma. Aange-
zien het aantal deelnemers te klein 
bleek voor een bus van 40 perso-
nen, hebben we dit uitstapje helaas 
af moeten zeggen. 
Ook de voor 3 september geplande 
quiz ging niet door. Mevrouw Lineke 
van Wolferen (vroeger jarenlang 
werkzaam op onze fraterscholen, 
nu één van onze vrijwilligsters en lid 
van de activiteitencommissie) is 
namelijk enkele jaren geleden van 
start gegaan met een leuk quizpro-
gramma en zou ook dit jaar zo’n 
quiz organiseren. Het overlijden 
van frater Silvanus Smink echter 
was de reden dat ook deze tot 
nader datum werd uitgesteld.
Ten slotte moet u het ook nog zon-
der foto’s van de slotmiddag doen, 
want toen deze plaatsvond op 16 
september lag dit nummer van 
Onder Ons al bij de drukker. De 
fotoreportage in dit artikel geeft u 

desondanks hopelijk een 
goede indruk van onze 
vakantieperiode.

frater Ton Oostveen
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den kunnen staan,” zo staat te 
lezen in het Archief van de Fraters 
van Utrecht. De fraters woonden tot 
eind jaren 60 aan de Weverssin-
gel. Dit huis is in particuliere han-
den overgegaan waaronder de 
kapel, die tot woonhuis is verbouwd 
met behoud van de uiterlijke ken-
merken zoals de glas-in-loodramen

De eerste halve eeuw van het 
bestaan kabbelde het leven op de 
Sint Jorisschool rustig verder. Een-
maal op volle sterkte werd alle 
onderwijs door fraters gegeven. 
De burgerschool voor de kinderen 
van de beter gesitueerden had de 
ingang aan de kade, de tussen-
school voor de middenklasse en de 
ingang aan de straatkant. Armen 

konden voor gratis onderwijs 
terecht in de Breestraat. Na de 
oorlog veranderde de maatschap-
pij en dus ook het onderwijs. De 
driedeling van de school werd een 
tweedeling en ging verder als 
‘schoenenschool’ en ‘klompen-
school’. In 1958 kwam er een eind 
aan deze ‘standenscholen’. In de 
loop van die naoorlogse jaren wer-
den de fraters steeds meer vervan-
gen door ‘lekenonderwijzers’. En 
vanaf het schooljaar 1964-1965 
waren ook meisjes welkom in de 
school. De ligging van de school 
aan de singel had vooral in de 
winter een voordeel: veel kinderen 
kwamen dan op de schaats naar 
school. De school groeide in de 
loop der jaren uit tot misschien wel 
de bekendste school van Amers-
foort. Vanwege de nabije ligging 
van de Koppelpoort (een stads-
poort die tussen 1380 en 1425 
werd gebouwd) prijkt het schoolge-
bouw op menig foto. 
Op de plek van de fraterschool is 
inmiddels een nieuw schoolge-
bouw verrezen: de r.-k. school Sint 
Joris. Behalve de naam rest er 
slechts één fysieke herinnering aan 
het pionierswerk van de Utrechtse 
fraters: een Mariabeeld dat uit die 
eerste schooljaren stamt. De school 
maakt onderdeel uit van De Tafel-

ronde, een katholieke basisschool 
met twee locaties: de locatie Sint 
Joris en de locatie Koning Karel in 
de wijk Schothorst. Tot 1996 
bestonden de scholen afzonderlijk, 
maar omdat de Sint Jorisschool 
volgens de wettelijke richtlijnen te 
weinig leerlingen had, werd beslo-
ten tot een fusie. 

Bij het 100-jarig bestaan van de 
Sint Jorisschool in 2010 werd een 
reünie georganiseerd waarbij uiter-
aard herinneringen werden opge-
haald. Zoals aan pater Clemens 
van het jongeren clubhuis, frater 
Bellaminus die prachtige verhalen 
kon vertellen en de ‘natuurfrater’ 
frater Majella, tevens 33 jaar hoofd 
van de school. Een onderwijzer die 
respect afdwong omdat wanneer 
hij met de klas door de vrije natuur 
liep, feilloos de namen van alle 
planten en struiken kende. Daar-
mee komt ook de voorspelling uit 
die redactielid fr. Ben Hagemans al 
in 1967 in Onder Ons deed. Toen 
schreef hij bij gelegenheid van het 
gouden kloosterfeest van frater 
Majella dat bij een straatinterview 
onder mannen van middelbare 
leeftijd in Amersfoort “het aantal 
van hen verrassend groot zal zijn 
dat bij het horen van frater Majel-
la’s naam tekenen van blijde her-

kenning geven.” 
Het moge duide-
lijk zijn: Amers-
foort is dankbaar 
dat de fraters des-
tijds zo energiek 
het verzoek van 
pastoor Fock heb-
ben ingewilligd.

Roland Enthoven
Bron: Archief 

 Fraters Van 
Utrecht

Het was een dringende (en ietwat 
dwingende) brief die pastoor-
deken G. Fock uit Amersfoort op 
29 juli 1907 stuurde naar frater 
overste Stephanus Buil van de Fra-
ters van Utrecht. Hij schreef over 
zijn nog geheime plan om in het 
midden van Amersfoort een nieuwe 
r.-k. school te starten, waarbij in 
ieder geval een deel van het onder-
wijs door fraters gegeven zou wor-
den. “Voor deze stad is dit aller-
noodzakelijkst. Er moeten hier fra-
ters komen.” Leken-onderwijzers 
konden volgens pastoor Fock 
ondersteuning bieden.

In november besprak de frater 
Superior dit verzoek met zijn assis-
tenten. Allen vonden dat ze deze 
gelegenheid tot uitbreiding van de 
congregatie niet voorbij konden 
laten gaan. Na de nodige corres-
pondentie en toestemming van de 
aartsbisschop reisden op 28 
december 1909 fr. Andreas Leg-
deur (25 jaar en het nieuwe school-
hoofd), fr. Jacobus Writs (23 jaar) 
en fr. Wilhelmus Fennis (22 jaar) 
naar Amersfoort.

Ze werden blijkbaar nog niet ver-
wacht want er stond geen ont-
vangstcomité, zodat ze zelf naar 
de pastorie van Fock togen. Vervol-
gens namen ze hun intrek in het 
nieuwe klooster aan ‘t Zand nr. 9. 
Ook dat pand had nog niet op hun 
komst gerekend want het ontbrak 
aan veel, waaronder licht. Dat 
werd gelukkig diezelfde avond nog 
in orde gebracht.
Het schoolbestuur had voor een in 
die tijd heel behoorlijke nieuwbouw 
gezorgd aan de Schimmelpennin-
ckkade en -straat. Wel waren de 
toiletten primitief en ook de verwar-
ming was matig. De drie fraters 
kregen ondersteuning van school-
meester Wentink. Gevieren ver-
zorgden zij vanaf januari 1910 het 
onderwijs. En met succes: hoewel 
Amersfoort al jaren een r.-k. bijzon-
dere school voor jongens had (van 
meester Van Lingen), stond het bij-
zonder onderwijs bij de plaatselijke 
midden- en gegoede stand niet 
goed aangeschreven. De fraters 
brachten daarin verandering, 
zodat het leerlingenaantal snel 
steeg. In september 1911 kwam er 

een onderwijzer bij en in 1913 
werd de zogenaamde tussenschool 
van meester Van Lingen onder lei-
ding van de fraters gesteld. Daar-
toe werd de tweede vleugel van 
het gebouw gebruikt. Een deel van 
het schoolgebouw werd in die peri-
ode met een verdieping verhoogd. 

Het pand aan ‘t Zand 9 richtten de 
drie Fraters van Utrecht zo goed en 
zo kwaad in als klooster met een 
bidkamer, een spreekkamer, een 
refter en een recreatiezaal(tje). 
Boven hadden ze elk een ruime cel 
tot hun beschikking. Ondertussen 
bleef bij hen de sterke wens tot uit-
breiding van hun aantal bestaan, 
maar daarvoor moesten de drie 
fraters nog vier jaar geduld heb-
ben.
In november 1922 verhuisden de 
fraters naar de Weverssingel, waar 
ze in het notarishuis op nr. 7 gin-
gen wonen. Voor de notariële over-
dracht stak fr. Anselmus van der 
Vaart zich in ‘burgerkleding’ ten-
einde met zijn toog “geen onge-
wenste sentimenten op te roepen, 
die de overdracht in de weg zou-

HUIZENREEKS

De Sint Jorisschool in Amersfoort

Onder Ons nr. 3 - 2014Onder Ons nr. 3 - 2014

12 13



Voor mij zit de persoon, die bij alle 
lezers bekend is als de man die 
voor ‘Kort Nieuws’ zorgt, maar die 
meestal op de achtergrond blijft. 
Frater Wim Versteeg, een jonge 
frater die toch al weer meer dan 
57 jaar lief en leed deelt met zijn 
medefraters. Wim is bijna 76 jaar.

Beginperiode
Midden jaren vijftig komt hij vanuit 
het mooie Driebergen-Rijssenburg 
naar de fraters in Zeist, om te zien 
of dit actieve kloosterleven een 
levensweg is die bij hem past. En 
zoals iedereen begint hij aan de 
opleiding op het internaat. Hij komt 
op de vak-afdeling terecht.
Na deze eerste jaren op het juve-
naat begint hij aan de kloosterjaren 
met postulaat, noviciaat en aspiran-
taat. Na het noviciaat doet hij eerst 
nog huishoudelijke werkzaamhe-
den (nodig om de kloosterlijke 
eenvoud en gehoorzaamheid te 
beoefenen) eerst in Zeist, daarna in 
Hilversum en in 1962 in Borculo.

Kinderbescherming
Na een korte tijd in Borculo 
gewoond te hebben start hij met de 
opleiding voor kinderbescherming. 
Dit werk zal zijn verdere loopbaan 
bepalen. Hij begint als groepslei-
der en wordt later de maatschap-
pelijk werker van de Leo Stichting 
in Borculo. Intussen wordt het grote 
fraterhuis in Borculo verlaten en 
opgedeeld in meerdere kleine com-
muniteiten. Frater Wim komt te 
wonen in de Alexandrinalaan 1-3 
op de Leo Stichting. Hierna woont 
hij een aantal jaren in de Chopin-
straat in het centrum van Borculo. 

Het werk onder de zwaksten in de 
samenleving begint voor hem 
belangrijk te worden. Zo gaat hij 
uiteindelijk werken bij de verslaaf-
den in Rivo Torto in Rotterdam en 
daarna bij de verslaafden in Eeser-
groen (Drenthe), in een boerderij-
project. Dit werk bevalt hem uitste-
kend, maar bleek zo zwaar dat na 
vier jaar het project werd opgehe-
ven.

In gesprek met frater Wim Versteeg
Actief – breed inzetbaar – altijd bereid – sportief!

Bestuur
Intussen wordt hij door de mede-
broeders ook als bestuurder ont-
dekt en wordt Wim gekozen in het 
Provinciaal Bestuur. Zijn bestuurlijke 
activiteiten, die plaats vinden naast 
zijn gewone taken, starten in het 
jaar 1994. Deze activiteiten zullen 
bij hem twee periodes bestrijken. In 
2000 wordt frater Wim opnieuw in 
dit bestuur gekozen. Tevens wordt 
hij dan plaatsvervangend Provinci-
aal Overste voor nog eens 6 jaar. 
In die bestuursperiodes overlijden 
twee Provinciaal Oversten, te weten 
frater Tone Rotink en frater Wiro 
Weersink. Heel tragische ontwik-
kelingen, die hem emotioneel diep 
raakten. Deze gebeurtenissen 
geven weer veel extra werk, met 
onder andere het kiezen van een 
nieuwe Provinciaal Overste en de 
verdeling van de taken daarna in 
het bestuur.
Door de vergrijzing wordt het aan-
tal fraters in de huizen steeds klei-
ner. Er wordt besloten fraterhuizen 
te sluiten. Maar welke huizen wor-
den als eerste gesloten en welk 

werk moet afgestoten worden? De 
grotere huizen opheffen geeft meer 
zorgen. Hun sluiting geeft soms pro-
blemen. Men probeert rekening te 
houden met wensen en verlangens 
van de mensen maar niet altijd kan 
daaraan gehoor gegeven worden. 
De bedoeling is dat men in 2005 
nog één groot fraterhuis heeft, waar 
de laatste grote groep fraters samen 
een religieuze gemeenschap kan 
vormen. En zo geschiedt.
In deze hectische jaren wordt van 
het Provinciaal Bestuur veel wijsheid 
en tact gevraagd om de veranderin-
gen, verplaatsingen, het verlaten 
van de vertrouwde omgeving zo 
goed mogelijk te begeleiden. De 
fraters worden oud, hun aantal is in 
2005 teruggelopen tot 60 à 70 
personen en hoe vang je al de pro-
blemen op? Ook de medische zorg 
gaat een grote rol spelen bij het 
leven van alledag. Het Provinciaal 
Bestuur heeft hierin een grote zorg 
aan de dag gelegd.
Frater Wim vertelt me: “Wij hadden 
in ons bestuur twee hoofdthema’s 
waar we ons sterk voor maakten. 1. 
We wilden de bestuurbaarheid van 
de fraters optimaal begeleiden en 
zorgen dat iedere frater toch tot zijn 
recht komt. 2. De huisvesting was 
voor ons zeer belangrijk.”

En ook al is het aantal fraters in 
Nederland nu gereduceerd tot een 
kleine veertig personen, bij iedere 
frater, of hij nu in De Bilt woont of 
elders, geldt dat hij steeds de volle 
aandacht krijgt van ons bestuur. En 
hier werkt het Provinciaal Bestuur 
hard aan.

Sport en spel
Wim blijft zijn sportieve activiteiten 
bij al dit werk wel trouw. Zo heeft 
hij deze zomer bijvoorbeeld drie 
fietsvierdaagsen gefietst, is hij 
iedere week te vinden in een sport-
zaal voor tafeltennis, doet hij veel 
aan fietsen en wandelen en wordt 
zijn voetbalhart gevoed met zijn 
vaste bezoeken aan de sportclub 
FC Utrecht, samen met een mede-
broeder. Hier heeft hij reeds een 
interview gehad in het clubblad. 
Zijn andere voetbalclub Feyenoord 
in Rotterdam is te ver weg om 
regelmatig naar toe te gaan. Maar 
als je denkt dat dit alles is…

Samenleving en actie
Op zijn programma staan nog veel 
meer activiteiten. Zo bezoekt hij 
oudere parochianen en waakt hij 
maandelijks in het detentiecentrum 

in Zeist. Dit doet hij omdat hij het 
een groot onrecht vindt dat men-
sen, op zoek naar een menswaar-
dig bestaan, opgesloten zitten als 
misdadigers of criminelen. Verder 
bezoekt hij medebroeders in zie-
kenhuizen en andere fraterhuizen, 
zit hij in de redactie van INKO, een 
intern tijdschrift van de congrega-
tie, en zit hij ook nog in de activitei-
tencommissie van het fraterhuis.
Voor frater Wim zijn dit allemaal 
werkzaamheden en activiteiten die 
gedaan moeten worden. Hij heeft 
zo langzaamaan zijn draai gevon-
den in De Bilt, al moest hij wel even 
wennen aan de nieuwe situatie.
Maar Wim voelt heel goed aan 
dat de bewoonbaarheid van het 
grote fraterhuis ook steeds meer 
onder druk komt te staan. Door de 
uitval van mensen en door de ver-
grijzing wordt het steeds moeilijker 
alle posten te blijven bemannen. 

Frater Wim, ik hoop dat je je werk 
nog een poos kunt doorzetten in 
het bestuur waar je in 2013 weder-
om in gekozen bent en in de huise-
lijke situatie. Hartelijke dank voor 
het gesprek dat we hadden.

Frater David Mullink
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Ruim 20 jaar geleden zijn de zus-
ters Franciscanessen uit Denekamp 
uit hun zusterhuis aan de Arends-
boerweg in Almelo vertrokken. 
Vóór hun vertrek zochten ze con-
tact met woongemeenschap De 
Wonne in Enschede: “Zou ons huis 
in Almelo geschikt kunnen zijn voor 
een tweede Wonne in Twente?” Er 
volgde een bezoek en het idee 
werd met enthousiasme omhelsd. 
Wat een kans! Er waren verschil-
lende mensen die voor de vorming 
van een nieuwe kerngroep in aan-
merking kwamen. Twee zusters 
zouden blijven, twee of drie ande-
ren zouden erbij komen. En zo 
begon het… ruim 20 jaar geleden. 
Er moest veel aan het pand ver-
bouwd worden. Deels met eigen 
menskracht, deels door professio-
nals. De oude kapel werd in ere 
hersteld, er kwam een eetkamer 
beneden en een aparte tv-kamer. 
De kamertjes op de tweede verdie-
ping werden units voor de kern-
groepleden, en ook daar kwamen 
een keukenblok, toilet en douche…

Het liep wel wat anders met de 
kerngroep dan eerst gedacht werd. 
Drie of vier mensen ‘met een 
opdracht’ in één huis, en steun van 
De Wonne in Enschede, leverde 
niet zomaar een stabiele kerngroep 
op. Sommigen vertrokken, weer 
anderen kwamen. Ludger bleek 
een constante factor. En met de 
komst van Jean-Marie, Berno en 
Peter kwam er continuïteit. Harrie 
van de kerngroep in Enschede 
bleef nog lange tijd als steun en 
toeverlaat komen. En sinds 2006 is 
het ook mogelijk om als uitwonend 
lid tot de kerngroep te behoren. 

Meteen na de aanpassing van de 
statuten werd ik het eerste uitwo-
nende lid en twee jaar geleden 
volgde Frida. Jean-Marie bleef tot 
haar 80ste present en is toen naar 
haar moederhuis in Etten-Leur 
gegaan. We vormen een hecht 
team, maar hebben elkaar ook 
hard nodig. Elkaar, en ‘God in ons 
midden’. 

Op dit moment is er ruimte voor elf 
volwassenen en twee kindjes, naast 
de inwonende kerngroepleden. 
Die elf volwassenen zochten onder-
dak bij ons, ieder vanuit een eigen 
problematiek. Ze vonden hier een 
kamertje voor zichzelf, maar ook 
de verschillende gemeenschappe-
lijke ruimtes, de koffietafel buiten 
en de fraaie tuin. De één komt 
schuchter over de drempel, de 
ander met branie. Maar als je 
elkaar leert kennen zie je dat het 
stuk voor stuk ‘mooie mensen’ zijn. 

Net zo goed zoekend als ieder 
ander. Met menselijke behoeften 
zoals warmte, aandacht, betrok-
kenheid en liefde. En de drang om 
te overleven!

We vierden ons twintigjarig 
bestaan met een zonovergoten 
tuinfeest. Wat mij raakt is dat er 
dan zóveel capaciteiten in ons huis 
vertegenwoordigd zijn. Alle huisge-
noten, maar ook zes vrijwilligers 
hebben wel iets te bieden. De één 
zorgt voor de muziek, anderen 
voor heerlijke taarten en hapjes, 
weer anderen staan achter de 
dranktafel of zorgen voor de voort-
durende stroom afwas. Kracht komt 
er vrij als zo’n feest wordt georga-
niseerd. Je ziet mensen ook groeien 
wanneer er aandacht is voor wie 
ze zijn en wat ze kunnen, en niet of 
veel minder voor hun falen en fei-
len. Soms denk ik ook, dáár is De 
Wonne goed in! En dat is ook wat 
we hen willen bieden. 

Voor ‘tijdelijke huisgenoten’ is De 
Wonne een halteplaats. Een plek 
om op adem te komen. Van hieruit 
kunnen ze met de hulp van profes-
sionals werken aan nieuw perspec-
tief: huisvesting elders, aanpak van 
psychische problemen of het oplos-
sen van schulden. Het is voor ons 
meer dan eens moeilijk om ze ‘bij 
de les te houden’. Maar als we een 
doorgangshuis willen zijn, zodat er 
ook weer ruimte ontstaat voor 
anderen die met problemen kam-
pen, kan dat niet anders. Het doet 
pijn als het niet lukt om samen ‘de 
eindstreep’ te halen en we iemand 
voortijdig de wacht aanzeggen. 
Ook dat komt voor.

Als kerngroep bestaan we uit 
‘gewone mensen’. Maar wel mensen 
die gegrepen zijn door een ideaal 
dat ooit werd voorgeleefd door die 

20 Jaar de Wonne Almelo

Man uit Nazareth. Hij leefde ‘pre-
sentie’, aandacht voor mensen die 
niet gehoord of gezien worden, 
mensen die een helper of een heel-

meester nodig hebben, mensen die 
door hun gedrag of levenskeuzes 
niet geaccepteerd worden. Om van 
daaruit te kunnen leven, is rijkdom. 
Uit de verhalen weten we hoe dit 
een kleine 2000 jaar geleden uit-
werkte. Uit onze eigen ervaring 
beseffen we hoe broodnodig dit is. 
Als er oog en hart is voor iedere 
mens, ongeacht afkomst, opleiding, 
ras, kleur of gesteldheid, ontstaat er 
ruimte om te leven! 

Ooit deed ik een diaconaal jaar bij 
een christelijke instelling. Toen ik 
wegging, kreeg ik een mooie 
bedankbrief waarin de bijbel werd 
geciteerd, daarbij werd verwoord 
dat ‘de eerste vruchten voor de 
landman waren’.
Zo ervaar ik het ook in De Wonne. 
Mensen zeggen wel es ‘wat goed 
dat jullie dit dóen! Maar ze gaan 
dan voorbij aan het feit dat het óns 
ook goed doet om er voor en met 
anderen te zijn. En om samen te 
zoeken naar mogelijkheden voor 
een nieuwe start. We doen wat bij 
ons past. En mogen genieten van 
al wat ons geschonken wordt. 

Heileen Holman
www.dewonnealmelo.nl
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ONS GEBED WORDT GEVRAAGD VOOR DE VOLGENDE DIERBARE OVERLEDENEN:

10 – 07 – 2014 De heer Antonius Johannes (Toon) Smink, oud 89 jaar, te Westervoorde. 
 Broer van frater Silvanus Smink.

19 – 06 – 2014 Frater Melkhior Seda Blolong, oud 50 jaar, te Malang, Indonesië.

21 – 06 – 2014 Mevrouw Theodora Franscisca van der Braak-Fennis, oud 93 jaar. 
 Zus van frater Angelico Fennis.
 
20 – 06 – 2014 De heer Sepp Disch, op 77-jarige leeftijd in Australië.
 Broer van frater Roland Disch.

04 – 08 – 2014 Frater Paulus Th. Sala Bataona, op de leeftijd van 82 jaar 
 te Kediri, Indonesië.

03 – 09 – 2014 Frater Silvanus (Johannes Hendrikus) Smink, 87 jaar, te De Bilt.
 Neef van frater George Smink en van frater Timotheus Smink z.g.

AL WORDT MIJN LICHAAM OOK AFGEBROKEN,
AL STERFT MIJN HART,
GIJ ZIJT MIJN ROTS, MIJN GOD,
DE TOEKOMST DIE MIJ WACHT…

(PSALM 73)

 Fr. David Mullink

Frater Silvanus

In Memoriam

Frater M. Melkhior BHK
*17-11-1963 - † 19-06-2014 

EEN GOEDE REIS MIJN MEDEBROEDER
MOGE ONS OPRECHT GEBED JE OP JE TOCHT VERGEZELLEN

EN JE BRENGEN IN HET HUIS VAN DE HEMELSE VADER

 Vanuit Indonesië berichtte Algemeen Overste Frater Venansius ons:
 Frater Melkhior is in de vroege ochtend van donderdag 19 juni overleden
 in het ziekenhuis van Malang. De dag ervoor werd hij buiten bewustzijn 
 op zijn kamer gevonden en daarna onmiddellijk naar het ziekenhuis
 gebracht. Frater Heribertus was bij hem. Volgens de behandelend arts is
 frater Melkhior aan een beroerte overleden.

 Frater Melkhior was plaatsvervangend Provinciaal Overste van Indonesië.
 Huisoverste van het Gregoriushuis in Malang en architect van de Congregatie.

 Frater Melkhior is 50 jaar geworden. Dat hij moge rusten in vrede.
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Bericht uit Lodwar
Van frater Hans Wennekes

projecten in de ontwikkelingslan-
den gaande te houden. 

Turkana is een van de meest achter-
gebleven gebieden van Kenia, dat 
kan iedereen zo op internet natrek-
ken. Een gebied waar bijna alles 
ontbreekt: water, elektriciteit, infra-
structuur, werkgelegenheid, grond-
stoffen, landbouwgrond, ga zo 
maar door. Voor de meeste mensen 
zit het er niet in om drie keer per 
dag iets te eten. Een stukje vlees is 
een zeldzaamheid in de meeste 
gezinnen met kinderen. 
In Turkana ligt de jeugdwerkloos-
heid zelfs boven de 50 procent. De 
overheid probeert er iets aan te 
doen door op lichte motorfietsen 
geen btw te heffen. Daarmee zijn 
dan, volgens de overheid, honder-
den banen gecreëerd. We zien 
dan ook op iedere straathoek een 
tiental jongeren op motoren 
 hangen, wachtend op een klant, 
die ze dan met high speed naar de 
bestemde plek brengen.

Paus Franciscus heeft zich ook uit-
gelaten over de jeugdwerkloos-
heid:
“We leven vandaag in een oneer-
lijk internationaal systeem waar 
‘Koning Geld’ een centrale rol 
heeft,” waarschuwde Franciscus, 
die bepaald niet bekend staat als 
een overtuigd aanhanger van het 
kapitalisme. 
De paus hekelde het feit dat som-
mige Europese landen een jeugd-
werkloosheid hebben van 40 
 procent of hoger. “Een hele gene-
ratie jongeren kent de waardigheid 
niet die je krijgt door te werken. De 
jeugdwerkloos is in sommige Euro-
pese landen torenhoog. Zo zit in 
bijvoorbeeld Griekenland en 
Spanje meer dan de helft van de 
jongeren zonder baan.”

Volgens de paus zijn echter niet 
alleen jonge werkzoekenden de 
dupe. Oudere mensen zouden 
worden verwaarloosd als ze de 
leeftijd zijn gepasseerd waarop ze 
het meeste geld verdienen. Francis-
cus sprak over een “wegwerpcul-
tuur” waarin jongeren en ouderen 
worden “afgedankt”. “Een volk dat 
niets geeft om jongeren of ouderen, 
heeft geen toekomst,” stelde de 
paus. “Jongeren nemen de samen-
leving mee de toekomst in, terwijl 
de oudere generatie de maatschap-
pij een geheugen en wijsheid 
geeft”’

In iedere parochie is een groep 
Missionary Children. 
Allemaal lagere school-
leeftijd, zowel jongens 
als meisjes. Iedere 
zaterdag komen deze 
kinderen bij elkaar en 
doen wat hand- en 
spandiensten rond de 
parochiekerk. Een zus-
ter die de leiding heeft 
over deze groep in 
Kanamkemer, dat is de 
parochie waar ik woon, 
organiseert dan wat sport en spel, 
muziek en zang. Er wordt afgeslo-
ten met een voorbereiding op de 
zondags lezingen uit de bijbel. Een 
aantal van hen zijn ook misdienaar 
of misdienette. Onlangs kwamen 
uit de vier parochies die in Lodwar 
zijn de missionary children bij 

elkaar met een competitie in sport, 
zang en voordracht. Er werd heel 
enthousiast gewerkt en het was een 
lust voor het oog en oor om deze 
kinderen te zien als ze een onder-
deel hadden gewonnen. Ze waren 
even enthousiast als de supporters 
van de WK-voetbalclubs die ik op 
de tv gezien heb. Dit zijn kleine 
groepen van 10 tot 15 mensen die 
dicht in elkaars buurt wonen. Ze 
zorgen voor het wel en wee van de 
mensen die in hun omgeving 
wonen. Ze komen iedere maand 
een aantal keren samen. De ont-
moetingsplek is iedere keer bij een 
van de leden en ze doen dat op 
toerbeurt. Ze lezen dan samen de 
lezingen van de komende zondag 
en proberen daar samen over te 
brainstormen en er een praktisch 
punt uit te halen waar ze mee aan 
het werk gaan. Als er een sociaal 
probleem in hun gebiedje ontstaat, 
proberen ze daar een praktisch 
antwoord op te geven. Zo brengen 
ze zieke mensen die zelf geen mid-
delen hebben om dat te doen naar 

het ziekenhuis. Ook 
geven ze steun aan 
mensen van wie hun 
huisje is afgebrand 
door mee te helpen het 
huisje weer op te bou-
wen, door materiaal te 
organiseren of door 
hand- en spandiensten 
te verrichten in de 
bouw. Als de groep 
groter wordt, wordt die 
opgesplitst en zo ont-

staat een nieuwe Jumhuia. Een 
levende kleine kerk.

Het bisdom Lodwar is een actief 
bisdom. Op vele terreinen wordt 
gewerkt: religieus, pastoraal, litur-
gie, sociaal werk, onderwijs, 
ge zondheidszorg, ontwikkeling, 
water- en zonnetechniek, vrede en 
gerechtigheid, jongerenwerk, en 
veel andere gebieden. Van alle 
kanten wordt financiële hulp gebo-
den om dit bisdom op niveau te 
krijgen want het Turkanagebied is 
pas goed 50 jaar geleden een 
toegankelijk gebied geworden. 
Daarvoor was het een gesloten 
gebied waar je niet zomaar in 
mocht komen. Daarvoor had je 
een speciaal verlof nodig van de 

overheid. Begrijpelijk dat alles wat 
achter loopt bij de rest van Kenia. 
Ook het onderwijs merkt dat erg 
goed, want ze kunnen niet concur-
reren met scholen in grote steden. 
Zelfs in Lodwar zijn nog grote 
basisscholen die geen elektriciteit 
hebben. 

Het bisdom doet veel om al haar 
werkers die in Lodwar werkzaam 
zijn spiritueel te verrijken. Iedere 
maandagmorgen is er een Eucha-
ristieviering voor allen. Daarna 
komen alle hoofden van projecten 
samen voor een werkoverleg. Als 
de bisschop in Lodwar is, neemt hij 

daaraan deel en geeft zijn input.
Alle werkers krijgen om de twee 
maanden de mogelijkheid voor 
een bezinningsmorgen in het St. 
Teresa Pastoraal Centrum. Deze 
wordt afgesloten met een Eucharis-
tieviering en een gezamenlijke 
lunch. Ook aan upgrading wordt 
gedaan. Soms mogen individuele 
stafleden een cursus volgen om hun 
vaardigheden of kennis te vermeer-
deren. Ik heb zelf onlangs een 
10-daagse training gevolgd in 
Financial Management. We waren 
met 25 projectleiders uit het hele 
bisdom samen om onze kennis te 
vergroten, maar ook om transpa-
rant en verantwoordelijk met de 
gegeven gelden om te gaan. Ik 
heb er een mooi certificaat aan 
overgehouden.
Devina Esekon, onze office mede-
werker, ging voor een training 
‘Proposal Writing’ naar Nairobi en 
kwam ook terug met een certifi-
caat. Het doel is een projectvoor-
stel te schrijven waar eventuele 
sponsors zich toe aangetrokken 
voelen om een helpende hand toe 
te steken. Nu de fondsen in Neder-
land, maar ook in heel Europa, 
aan het opdrogen zijn en de 
Nederlandse overheid niet meer 
zo scheutig is om ontwikkelingssa-
menwerking de ooit toegezegde 
0,8 procent van het nationale bud-
get toe te vertrouwen, moet er iets 
anders gevonden worden om de 

Lodwar is een droge plaats in het midden van het Turkanagebied. Af en toe valt er wat regen om het stof 
overal af te spoelen en het weer een fris kleurtje te geven. Maar nu blijft de regen wel erg lang weg. Sinds 
augustus 2013 hebben we één flinke regenbui gehad. Niet genoeg om alles in leven te houden. Rond mijn 
huis zijn de bomen nagenoeg bladerloos. Dat is iets wat ik nog niet eerder gezien heb. De klimaatverandering 
is dus hier goed merkbaar.

Onder Ons nr. 3 - 2014Onder Ons nr. 3 - 2014

20 21



Financiële verantwoording

Giften tot September 2014

JUNI
4 C.L.B. €   50,- H. Wennekes
15 L.H. verj. € 315,- Lodwar
24 G.M.T.v G.H. € 100,- H. Wennekes
25 A.K. €   15,-
30 G.M.F. €   30,-

JULI
7 A.A.J.O. €   45,-
9 H.J.R.-H. €   15,-
 N.N. € 250,- Kenia
 L.A.M.v S. €   25,-
10 M.H.A.P. €   25,-
 J.M.M.-P. €   15,-
 E.J.D. €   15,-
 E.M.J.E.-W. €   20,-
14 C.C.G.v H. €   25,- Lodwar
30 M.B.vd B. €   10,-

AUGUSTUS
1 H.A.vd L. €   15,-
4 H.L.W. € 125,- Kenia
14 J.F.G.O. €   30,- Fr. H. Wennekes
 Idem €   20,-
22 J.A vt K. €   50,-
29 H.G.M. €   25,-

Dank voor uw welkome giften.

Fr. Wim Janssen adm.

Laatst zat ik in de trein naar Rotter-
dam. In een stiltecoupé. Dat was een 
weloverwogen beslissing. Soms heb 
je gewoon even stilte nodig. Dat kan 
allerlei redenen hebben, maar dit 
keer wilde ik mijn boek uitlezen, een 
detective, een waar je goed je hoofd 
bij moest houden anders was je zo 
de draad kwijt.
Natuurlijk is het nooit helemaal stil in 
een stiltecoupé. Allereerst zijn er de 
niet te vermijden geluiden als het 
piepen van de treinwielen in boch-
ten, het bonken over wissels, enzo-
voort. Maar ook is het wonderbaar-
lijk hoeveel mensen niet opletten 
waar ze gaan zitten. Vaak mag je 
blij zijn als de helft van de coupé-
reizigers niet zit te telefoneren of 
toch gezellig doorbabbelt. En niet te 
vergeten het irritante kaboenk-
kaboenk vanuit de koptelefoons van 
muziekliefhebbers.
Maar goed, in mijn trein naar Rot-
terdam had ik geluk. Een stukje ver-
derop zat een mijnheer die bezig 
was op een computertje en achterin 
de coupé zat een dame een krant te 
lezen. Ik kon me dus in alle rust laten 
meeslepen door mijn boek. 
Twee haltes ging het goed; er kwam 
niemand bij. Heerlijk!

Op het derde station echter, net toen 
ik dacht dat ik wéér geluk had, 
kwam er op de valreep een wat 
oudere dame binnenrennen verge-
zeld van een klein jochie. Nou Tim-
my, dat is boffen, dat we de trein 
nog gehaald hebben, riep de dame 
enthousiast. Met veel bombarie plof-

Kolommetje

te ze halverwege de coupé op een 
bank een klein stukje vóór mij. Ik wil 
bij het raam, oma, brulde het jonge-
tje. Natuurlijk! Dat weet oma ook 
wel. Nadat het stel alle tassen een 
plek had gegeven en Timmy de 
nodige lekkernijen had gekregen, 
was het heel even stil. Hoera... 
Maar de vreugde was van korte 
duur. Timmy begon oma alle won-
derbaarlijkheden op te noemen die 
hij zag: de trein reed over een brug, 
auto’s reden onder de trein door, kijk 
daar is een speeltuintje, en ga zo 
maar door. En oma steeds zeggen: 
ja leuk hè, ja mooi hè, kijk maar 
goed dan kun je het vanavond aan 
papa en mama vertellen, bla bla. 
Weg rust. Weg concentratie op het 
ingewikkelde plot in mijn boek. Boek 
in de tas.

Op een goed moment ging Timmy 
tot overmaat van ramp proberen de 
aandacht te trekken van de gecom-
puteriseerde heer schuin tegenover 
hem. Eerst ging hij wuiven. Geen 
reactie. Hallo mijnheer, zei hij toen. 
Geen commentaar. Timmy probeer-
de het nogmaals, harder nu. Mis-
schien is die mijnheer wel doof, 
dacht hij kennelijk. Maar de mijn-
heer reageerde totaal niet en ging 
stoïcijns verder met zijn werk. Dat 
werd Timmy al te gortig. Oma, zei 
hij, het is toch onbeleefd als iemand 
je gedag zegt en jij zegt niks terug? 
Die mijnheer doet dat. Ach, zei oma 
vergoelijkend, misschien is die mijn-
heer dat niet gewend. Wij wel, wij 
wonen in een dorp en daar kent 
iedereen elkaar. Maar misschien 
woont die mijnheer in de stad en 

daar doen ze dat niet, geloof ik, 
voegde ze er enigszins onzeker aan 
toe. Voor het eerst kwam er enige 
reactie van de man. Hij keek oma 
vernietigend aan. Zelfs Timmy had 
dat door. Maar niet getreurd, achter-
in de coupé zat immers nog een 
mevrouw met haar krant. Die kon hij 
ook even gedag zeggen... Hallo 
mevrouw, riep hij vrolijk. Wat raar, 
ook die mevrouw gaf geen sjoege. 
Had ze niet begrepen dat hij het 
tegen haar had? Nog een keer pro-
beren dan? Maar toen brulde 
opeens de inmiddels paars aangelo-
pen computermijnheer: “Mevrouw, 
jongeman, dit is een stiltecoupé, 
STILTEcoupé. Houdt u dus uw mon-
den dicht alstublieft.” Oma en Timmy 
keken elkaar verbluft aan. Oma her-
stelde zich het eerst. Oh neemt u ons 
niet kwalijk, dat was ons helemaal 
ontgaan, sorry hoor, stotterde ze. 
Wat is een stiltecoupé, vroeg Timmy 
met lichte paniek in zijn stem. Oma 
probeerde het fluisterend uit te leg-
gen. Maar voordat ze hier goed en 
wel mee begonnen was, stopte de 
trein op een station. Kom Tim, eruit, 
snel, we gaan een ijsje eten. En weg 
waren ze. Ook de andere twee pas-
sagiers stapten uit. Ik zat alleen in 
mijn coupé.
Tot Rotterdam Centraal heb ik in alle 
rust nagedacht over het fenomeen 
stilte. Ik ben er nog niet uit! Mijn 
boek heb ik later op een rustig 
moment toch uitgelezen.

Fleur
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