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Van de redactietafel

Met een wereld die op zijn funda-
menten schudt, gaan we het jaar 
2016 uit. Een bewogen jaar, maar 
ook een jaar waarin heel mooie 
dingen gebeurd zijn. Onder Ons 
stelt er dan ook een eer in u, 
ondanks alle misère in de wereld, 
ons kerstnummer aan te bieden. 
Allereerst moeten wij iets ophelde-
ren. U ontving twee maal nummer 
3–2016. Hoe kwam dat? De eerste 
editie van no 3 verscheen keurig op 
tijd, maar bij opening bleek dat de 
laatste vier pagina’s ontbraken. Het 
blad eindigde halverwege het arti-
kel over het 25-jarig feest van frater 
Hans Wennekes in Lodwar. Contact 
met de drukker maakte duidelijk dat 
er bij het drukken iets fout was 
gegaan. De drukkerij bood haar 
excuses aan en verzekerde ons dat 
er voor eind oktober een compleet 
exemplaar bezorgd zou worden. 
En zo gebeurde. Wij hopen dat u 
ondanks deze stagnatie genoten 
heeft van ons herfstnummer.
Ook in dit kerstnummer hebben we 
het nodige te vertellen. Helaas ook 
een triest bericht. Er moest namelijk 
afscheid worden genomen van fra-
ter Augustinus Jansen. Op 2 novem-
ber, de dag van Allerzielen, is hij 
door zijn medebroeders ten grave 
gedragen. In zijn In Memoriam 
wordt stil gestaan bij zijn leven.

Fijn echter is het u ook deelgenoot 
te kunnen maken van ander nieuws. 
Zo vonden we de Indonesische 
frater Alexius bereid om zijn levens-
verhaal met u te delen. Het is ont-
roerend te lezen hoe hij als jongen 
in de kampong werd geraakt door 
het werk van zijn parochiepriester, 
een Nederlandse missionaris. Het 

werd de bedding van zijn roeping 
en zijn huidige werk met de straat-
kinderen. 
Frater Fransiskus, eveneens uit Indo-
nesië, schreef voor ons een artikel 
bij gelegenheid van zijn veertigja-
rig kloosterfeest. Fransiskus stu-
deerde en woonde geruime tijd in 
Nederland, spreekt goed Neder-
lands en beheerst nog het schrijven 
in onze taal. Hij beschrijft eveneens 
de weg die hem bracht tot de Fra-
ters van Utrecht. Geen gemakkelijke 
weg zo blijkt, maar wel boeiend.
Frater Erik Lundgren draagt als eco-
noom van de congregatie al jaren 
zorg voor de financiën en beleg-
gingen van ons fraters. Hij doet dat 
deskundig en in alle stilte. Ons 
redactielid frater David Mullink 
had een gesprek met hem waaruit 
blijkt dat zijn functie hem zeer ter 
harte gaat.
Ondergetekende geeft inmiddels al 
zeven jaar zenmeditatie in ons Fra-
terhuis Sint-Jozef. Op 12 november 
werd dit heugelijk feit gevierd. In 
een van de artikelen kunt u hiervan 
iets meebeleven.

Een andere bijzonderheid die wij 
niet ongemerkt voorbij willen laten 
gaan is de herdenking van 500 
jaar Reformatie in 2017. Dat wij 
daar als katholieken iets mee heb-
ben, kunt u lezen in een eerste 
artikel van een serie waarmee we 
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in het komende jaar doorgaan.
Van Hans Wennekes ontvingen wij 
een ontroerend verhaal, geschre-
ven door één van zijn oud-pupillen. 
Dat ook een straatkind toekomst-
mogelijkheden heeft, blijkt uit dit 
wonderlijk verslag. Met het begin 
van de Advent dit jaar is begonnen 
met het gebruiken van een nieuwe 
tekst voor het Onzevader. In haar 
kolommetje beschrijft Fleur haar 
kijk op de nieuwe tekst van dit eeu-
wenoude gebed.
Het gedicht op pagina 4 is dit keer 
van Matt van Rooden, broer van 
frater Kees van Rooden. Hij schreef 
de tekst bij gelegenheid van het 
60-jarig kloosterfeest van broer 
Kees. Het bleek een uitstekende 
keuze als kerstgedicht en mooi in 
combinatie met het gedicht op de 
achterpagina.

Het kerstverhaal kreeg de titel 
‘Anna’. Het speelt in onze tijd en u 
als lezer had het kunnen overko-
men. De belangrijke data voor het 
komend jaar maken het geheel 
aan artikelen rond. 

Mede namens de overige redactie-
leden wens ik u veel leesplezier, 
een Zalig Kerstfeest en een Gezond 
en Gelukkig Nieuwjaar.

frater Ton Oostveen
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Sinds ik een kleine jongen was, 
droomde ik ervan missionaris te 
worden. Ik bewonderde de manier 
van leven van pater Joseph van 
Hoef, een missionaris uit Neder-
land. Hij was mijn parochiepriester 
in Rekas, Manggarai op het eiland 
Flores, Indonesië. Hij deed prachtig 
pastoraal werk en heel wat religi-
euze mannen en vrouwen zijn door 
hem geïnspireerd de wereld over 
getrokken om te werken. Zijn toe-
wijding en opofferingsgezindheid 
brachten zelfs niet-christenen tot 
geloof, mede via de scholen die hij 
bouwde. Buitenposten bezocht hij 
te paard; de wegen waren ver-
schrikkelijk. 
Wat ik nooit van hem zal vergeten, 
is dat als hij bij thuiskomst wach-
tende kinderen aantrof, hij van zijn 
paard sprong en samen met de 
kinderen naar huis liep. Hij gaf ze 
cadeautjes zoals rozenkransen en 
hij was heel aardig tegen hen.

De ontmoeting met pater Joseph 
inspireerde ook mij om religieus te 
worden en na mijn middelbare 
school besloot ik in 1993 in te tre-
den bij de Fraters van Onze Lieve 
Vrouw van het Heilig Hart, de 
 Fraters van Utrecht.
Ik was enthousiast toen het Provinci-
aal Bestuur Indonesië me in 2003 
vroeg om na mijn propedeuse naar 
Kenia te gaan. Mijn eerste reactie 
was dat mijn droom werkelijkheid 
werd: ik zou missionaris worden en 
net als pater Joseph dienstbaar zijn 
en kinderen helpen op hun levens-
weg. In november 2003 kwam ik 

met twee medebroeders in Kenia 
aan voor een introductieperiode. 
Het Algemeen Bestuur had ons 
toegerust met informatie over de 
plaatselijke cultuur, de economische 
situatie, het klimaat en de levensstijl 
van de bevolking en wat we verder 
in het missiegebied zouden kunnen 
tegenkomen.
Tijdens de introductieperiode maak-
ten we kennis met drie projecten: 
het Centrum Nadirkonyen voor 
straat kinderen, Saint Lukes voor 
dove kinderen en het Ewoi Centrum 
voor ouderen. 

Na even terug geweest te zijn in 
Indonesië, ging ik in juli 2004 
opnieuw naar Kenia. Ik ging frater 
Hans bijstaan in Nadirkonyen, maar 
ook de aanwezigheid van de fraters 
versterken. In het begin werd me 
gevraagd bij het onderwijs te wer-
ken, speciaal voor remedial tea-
ching. Om kinderen te leren lezen 
en schrijven was een uitdaging 
vanwege de taalbarrière. 
Later verhuisde ik naar de gezond-
heidsafdeling. Als gezondheids-
werker was mijn taak niet gemak-
kelijk, want ik ging te voet met de 

kinderen naar het ziekenhuis bij 
een temperatuur van 40° C. Soms 
stond daar een lange rij en ik ben 
een keer stiekem de dokterskamer 
ingegaan zonder eerst in de rij te 
staan. De dokter protesteerde, 
maar ik kon hem uitleggen dat ik te 
laat zou zijn om de kinderen hun 
medicijnen te geven als ik netjes de 
rij zou volgen.

Toen ik later de opdracht kreeg op 
de boekhouding te werken, reali-
seerde ik me dat mijn taalvaardig-
heid onvoldoende was om op dat 
gebied prestaties te leveren. Ik had 
verdere studie nodig. Ik ben het 
Algemeen Bestuur dan ook dank-
baar dat het me de kans gaf in 
januari 2015 met een cursus Busi-
ness Management aan de universi-
teit te starten. Op dit moment zit ik 
in het derde studiejaar en ik hoop 
mijn studie met goed gevolg af te 
ronden in december 2017.

In mijn omgang met de straatkinde-
ren heb ik ontdekt dat deze kinde-
ren zorg, liefde en psychologische 
hulp nodig hebben. Zij lopen op 
straat omdat ze van alles tekortko-
men en hun ouders of voogden hen 
niet behoorlijk verzorgen. Nadirkon-
yen wil hun een nieuw thuis bieden, 
in hun basisbehoeften voorzien en 
hen in een omgeving laten opgroei-
en waar zij op een goede manier 
volwassen kunnen worden.

Frater Alexius, dank u wel!
Wij wensen u alle goeds en Gods 
zegen.

Hoe ik missionaris werd

Op verzoek van de redactie vertelt frater Alexius Luna over zijn reis van Indonesië naar Kenia.
Vertaling uit het Engels door Adri Vergeer
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Ze was nu al enkele jaren alleen. Niet dat ze geen 
contacten had, die had ze juist wel maar de dagen 
waren toch vaak eenzaam. De enige waartegen ze 
overdag iets kon zeggen was de poes. Soms liep ze 
in zichzelf te praten en dan schrok ze van haar eigen 
stem. “Je wordt oud Anna,” dacht ze dan, “je begint 
in jezelf te praten.” 
Het eerste jaar na de dood van haar man was er 
regelmatig aanloop geweest. Maar nu, jaren verder, 
werd dat steeds minder. Mensen werden ouder, ze 
konden zelf haast de deur niet meer uit. Om uren aan 
de telefoon te hangen was ook niet alles. En de kinde-
ren? Ja, die woonden ver weg. Haar dochter Carry 
woonde in Londen. En haar zoon Lars woonde al 
vanaf zijn trouwen in Denemarken. Hij was wat ouder 
dan zijn zus en had zelfs al een getrouwde dochter. 
Ze maakten het allemaal goed en Anna was altijd blij 
als er een telefoontje kwam. Ze zou de kleinkinderen 
graag weer eens zien, maar een reis naar Londen of 
naar Denemarken… Ach, alleen de gedachte al 
maakte haar moe. Ze was anderhalf jaar geleden 
naar het huwelijk van haar oudste kleindochter Anne 
geweest, in Denemarken. Maar zo’n reis zou ze nu 
toch niet meer willen maken. 
Gelukkig had ze haar hobby’s nog. Handwerk en 
naaldwerk. Haar borduurwerkjes leken wel aquarel-
len. Op afstand zou je zweren dat het een schilderij 
was. En voor de kleinkinderen had ze leuke kleertjes 
gemaakt, of verkleedspullen voor de kist op zolder en 
poppenkleren natuurlijk. Ze was nu al maanden bezig 
met het borduren van een kersttafereel. Toen Carry 
naar Engeland verhuisd was, had ze haar kerststal 
met beeldjes aan de kleinkinderen meegegeven. Ze 
waren er dolblij mee geweest. Het was al een oude 
groep maar wel erg mooi. Elk jaar had haar man er 
iets bijgemaakt. Een kampvuurtje met een lichtje als 
echt vuur. Een ruif waar hooi in kon, een trapje naar 
de hooizolder. De stal was gemaakt van schelfhout, 
schots en scheef alsof het een vervallen oude schuur 
was. Haar kinderen waren er altijd dol op geweest. 
Nu ze zelf kinderen hadden, werd steeds weer verteld 

hoe opa zijn kerststal elk jaar fraaier gemaakt had. 
De eerste jaren had ze de stal niet gemist. Zo iets is 
leuk als je kinderen hebt, maar als je alleen bent hoeft 
dat allemaal niet meer zo. Maar dit jaar had ze in 
haar handwerkblad een prachtige afbeelding gezien 
van een kersttafereel. Eenmaal geborduurd kon je 
hem zo op de kast zetten met een miniboompje erbij. 
Nou, dat was voor haar voldoende. Nog een paar 
middagen werken en haar ‘kerststal’ zou klaar zijn. 
Het miniboompje met zijn lichtjes zou er prima bij 
staan. 
Het was een week voor Kerstmis en ze was nog gauw 
even een boodschap wezen doen bij de supermarkt. 
Al jaren was er geen sneeuw meer geweest en nu 
ineens lag er een dik pak. Maar ja, die boodschap-
pen moesten wel gehaald worden, want een mens 
moet eten. En toen was ze gevallen. Haar onderarm 
en pols waren gebroken. Ze kon haar rechterarm 
voorlopig niet gebruiken. Janneke van de overkant 
was nu haar steun en toeverlaat, en als zij niet kon 
dan kwam een van de dochters. Leuke jonge meisjes 
die handig het een en ander voor haar deden. Anna 
zat voor het raam waar ze anders elke dag te vinden 
was met haar naaldwerk. Ja, die kerststal wordt niets 
dit jaar, dacht ze. Een kerstkaart met ‘n afbeelding 
van een kerststal was tegenwoordig haast niet meer te 
vinden. En een kaart met beertjes of wintertaferelen, 
dat was voor haar geen Kerstmis. Nou ja, dan maar 
zonder dit jaar. Toen ze zo wat voor het raam zat te 
soezen ging de telefoon. Het was haar dochter uit 
Londen. Ze was zeer bezorgd nu ze wist dat haar 
moeder gevallen was. Hoe het nu toch was en of het 
allemaal wel ging. “Ach, ik red me wel,” had ze 
gezegd, “en hoe het met de kerst zal gaan, dat weet 
ik nog niet.” “Ma, we hebben een verrassing voor je,” 
klonk het van de andere kant. “We komen met de 
kerst naar Nederland. We zorgen dat we de 24ste bij 
jou zijn. Janneke zal op tijd inkopen doen en alles 
regelen dan hebben we samen een heerlijke kerst. De 
kinderen zijn er al helemaal vol van. Een dikke knuffel 
en tot de 24ste.”
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Anna pinkte een traantje weg en wist even niet wat ze 
zeggen moest. Haar dochter en kleinkinderen zouden 
met Kerstmis thuis zijn. Dat was dan een geluk bij een 
ongeluk. De morgen van de 24ste had Janneke bood-
schappen gebracht zodat de gasten de stad niet meer 
in hoefden. In de namiddag was het een drukte van 
jewelste geweest. Wat waren de kleinkinderen groot 
geworden. Toen het tegen vier uur begon te scheme-
ren zei Bas, de oudste, die inmiddels twaalf jaar was: 
“Oma, we hebben nog een verras-
sing voor u.” Er kwam een pakket 
tevoorschijn. Plat maar wel groot. 
Anna pakte het uit. “Wat is dat 
nou?”, zei ze verwonderd, toen ze 
de kartonnen omslag zag met 
fraaie kerstversieringen. “U moet 
het openklappen oma,” zei Mirthe, 
“dan ziet u vanzelf wat het is.” 
Anna klapte het vouwwerk open en 
daar kwam een heuse kerstgroep 
tevoorschijn. “Er is ook nog een cd 
met kerstliedjes bij,” zei Dieter. “Die 
hebben we erbij gekocht want de 
kerstgroep hebben we samen 
gemaakt voor u.” Anna wist niet 
hoe ze het had en er werden knuf-
fels en kusjes gegeven als bedank-
je. “We zetten hem gelijk op,” zei 
ze. Op het dressoir werd plaats 
gemaakt en daar kreeg de nieuwe kerststal zijn plek. 
Dankzij een verlengsnoertje kon ook de minikerst-
boom met zijn lichtjes erbij. Toen alles op zijn plek 
stond en ze aanstalten maakten om te gaan eten klonk 
de voordeurbel. Bas riep, “Ik doe wel even open 
oma!” Dieter en Mirthe liepen met hem mee. Er klonk 
gelach in de gang en “ssst, niks zeggen.” En daar 
schoof een buggy de kamer binnen terwijl vanuit de 
gang klonk: “Verrassing!” Anna wist niet wat ze zag. 
Daar stonden haar kleindochter Anne en haar man 
Sven uit Denemarken met de pasgeboren baby. Dit 
was het mooiste kerstcadeau wat ze zich ooit had 
kunnen bedenken. En kijk, daar was Lars haar zoon 
ook. “Dag mam,” zei hij. “Toen ik hoorde dat je je 
arm gebroken had en dat Carry naar Nederland zou 
komen, dacht ik dan gaan wij ook, maar dan wel met 
een verrassing. En hier zijn we dan.” Voordat er samen 
gegeten werd, moest iedereen natuurlijk eerst de 
nieuwste telg van de familie bewonderen en begroe-
ten. “Ik ben je oom Bas,” zei Bas trots zich over de 

buggy buigend, “en ik je tante Mirthe,” “en ik je oom 
Dieter,” lachte de kleine Dieter. Oom en tante, wat 
klonk dat terwijl ze nog zo jong waren, maar ze 
waren er wel trots op. 

Nadat ze samen gegeten hadden en oma Anna het 
kerstverhaal gelezen had, klonk opnieuw de voor-
deurbel. Bas snelde ook nu naar de gang om open te 
doen. Het was Janneke van de overkant. “Ik kom jullie 

even begroeten,” zei ze. “Maar ik heb ook een vraag 
aan Anne. Mag de kleine Lars op tweede kerstdag 
het kindje zijn tijdens het kindje wiegen? De baby die 
dit jaar het kerstkindje zou zijn, is ziek en nu zitten we 
zonder kerstkindje.” Anne vond het prachtig. In Dene-
marken kenden ze dit niet en voor de familie zou het 
een eer zijn als de kleine Lars die rol mocht spelen. 
“Maar dan moet jij Maria zijn,” zei Janneke. Oma 
Anna kon haar oren niet geloven. Het enige wat ze 
nog uit kon brengen was: “Janneke, dit is de mooiste 
kerst die ik ooit heb meegemaakt. Als ik mijn kerststal 
afgeborduurd heb, krijg jij hem voor al je goede zor-
gen. Want je dochters zeiden dat jullie alleen maar 
een boom hadden.” En zo gebeurde. Het werd een 
Kerstmis om nooit te vergeten. De kleine Lars hield 
zich goed tijdens het kindje wiegen. 
En in de weken daarop, toen iedereen weer naar huis 
was en het gips eraf was, maakte Anna vol ijver haar 
‘kerststal’ af.

frater Ton Oostveen
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Frater Erik is goed op de hoogte 
van de financiële ontwikkelingen 
binnen de congregatie. Voor het 
Algemeen Bestuur zit Erik al weer 
heel wat jaren in de Adviescommis-
sie Financiën en de Commissie 
Beleggingen. Sinds 2006 is hij ook 
econoom van de Nederlandse Pro-
vincie en hij doet dit werk met grote 
deskundigheid maar ook met ple-
zier. Als econoom van de fraters is 
hij dus op de hoogte van alle zaken 
op financieel gebied, maar ook 
van de beleggingen van onze 
 congregatie. Hierdoor is Erik zo 
langzaamaan het financiële brein 
geworden achter de gang van 
zaken, weet hij wat de ontwikkelin-
gen zijn en kan hij de schommelin-
gen in de financiële wereld over-
zien. Hij zorgt ervoor dat wij, de 

‘gewone’ fraters, rustig ons leven 
kunnen leiden. 

Indonesië
In de maand oktober is frater Erik - 
samen met frater Wim Heister die 
ook lid is van de twee genoemde 
commissies van het Algemeen 
Bestuur - afgereisd naar Indonesië 
om daar met het Algemeen Bestuur 
en met de Indonesische economen 
de halfjaarlijkse besprekingen en 
controles te hebben over het financi-
eel beleid en over de beleggingen. 
Dit is een zeer belangrijk gebeuren.
Van frater Erik heb ik begrepen dat 
de beleggingen van het vermogen 
essentieel zijn en dat hiervan 
afhankelijk is wat er financieel kan 
en moet worden gedaan in de con-
gregatie.

Voorgeschiedenis
Frater Erik heeft zijn sporen op eco-
nomisch gebied al dubbel en dwars 
verdiend. In de periode van frater 
Ignatio Streng zat hij al vanaf 
augustus 1965 op Sint-Pieter (het 
economaat in Utrecht) en hij werkte 
toen voor de scholen van de con-
gregatie. Hiervoor deed hij zijn 
studie PD en MBA en heeft hij zich 
langzaamaan opgewerkt tot des-
kundige in zijn vakgebied. En wat 
heel belangrijk was: Erik is kundig 
in alles wat met beleggingen te 
maken heeft. Ook nu nog zie je 
hem regelmatig de krantenpagina’s 
van de beursstanden bestuderen. 
Het is voor mij abacadabra, maar 
hij weet het ‘te lezen’.
Erik vertelt mij: “De inkomsten uit 
ver mogen (beleggingen) moeten 
het tekort van de jaarlijkse exploita-
tie goedmaken, waardoor de con-
gregatie kan rondkomen. Het hui-
dige beleggingsklimaat en de lage 
rentestanden maken dit niet altijd 
even gemakkelijk natuurlijk, maar 
er wordt wel hard aan gewerkt en 
gelukkig zijn er wat reserves.”

Financiële commissie
De Adviescommissie Financiën 
Algemeen Bestuur bestaat uit: Fra-
ter Stanislaus Naben uit Indonesië 
(voorzitter), twee Nederlandse fra-
ters en drie Indonesische fraters. Zij 
gaan dus samen het Algemeen 
Bestuur bijpraten en vertellen hoe 
de financiën van de congregatie 
ervoor staan. Zij kijken naar het 
totale inkomsten- en uitgavenpa-
troon van het afgelopen jaar en 
ook naar de toekomst van zowel 
Indonesië, Kenia als Nederland.

In gesprek met... FRATER ERIK LUNDGREN

nog altijd op zijn financiële post…

Eén van de 
 laatste nog zeer 
actieve fraters in 
Nederland, die 
nog precies 
weet wat er ook 
nu nog gedaan 
kan worden en 
de financiën in 
Nederland 
beheert voor de 
congregatie, is 
frater Erik 
 Lundgren.
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Het Algemeen Bestuur is verant-
woordelijk voor het financieel 
beleid. Het vraagt advies aan de 
commissie of krijgt adviezen, en 
speelt daarop in. De Scholenstich-
ting Mardi Wiyata in Indonesië valt 
ook onder de congregatie en dus 
ook onder de financiële commissie.

Tussenkapittel
Tijdens het tussenkapittel in septem-
ber 2016 in Indonesië kwam er 
een wezenlijke verandering in de 
structuur van de congregatie: Het 
Provinciaal Bestuur Nederland werd 
tot Bestuur Religieus Huis Fraters 
van Utrecht. 
De Provincie Nederland van de 
fraters wordt te oud en te klein om 
nog goed te kunnen functioneren 
en daardoor werd het noodzakelijk 
dat men een andere vorm ging 
kiezen voor de Nederlandse fra-
ters. Met dit tussenkapittel is een 
eerste stap gezet om deze andere, 
nieuwe vorm van kloosterleven 
gestalte te geven. 
Veranderingen in de structuur van 
de congregatie kunnen alleen vast-

gesteld en bekrachtigd worden op 
een officiële kapittelbijeenkomst, 
dus met afgevaardigden van de 
hele gemeenschap van de congre-
gatie.
Voor deze verandering hebben wij 
nu op het tussenkapittel toestem-
ming gekregen om dit tot het offici-
ele Kapittel in 2018 te gaan doen. 
Daarna kan alles formeel en offici-
eel in werking treden na instem-

ming van de bisschop van Malang 
en als ook de Constituties zijn aan-
gepast.
Wij hebben in Nederland nu dus 
een overste van het huis, een 
plaatsvervanger en een lid van het 
dagelijks bestuur. Daarnaast heb-
ben zij een econoom en een secre-
taris aangesteld, om hun werk bij 
te staan. Dit zijn respectievelijk 
 frater Erik Lundgren en mevrouw 
Marianne Vermeer geworden.
En zo blijft Frater Erik de financiële 
zaken behartigen van de fraters in 
Nederland. In de financiële com-
missie en in de beleggingen blijft 
hij ook voor de hele congregatie 
zijn bijdrage leveren en daarvoor 
is hij ook nu weer in oktober voor 
tien dagen naar Indonesië geweest.

Leeftijd
Ondanks zijn leeftijd van 71 jaar 
kan Erik nog goed meedraaien in 
onze gemeenschap. Zijn gezond-
heid is nog steeds goed te noemen 
en hij zet zich niet alleen in voor de 
financiën, maar ook voor de oude-
ren. Erik zegt: “Ondanks onze sterk 
verouderde gemeenschap kunnen 
we nog steeds ons steentje bijdra-
gen aan het welzijn van mensen. 
Niet alleen voor de eigen mensen, 
maar ook aan de nieuwe huisgeno-
ten, aan andere congregaties en 
zelfs nog bij sportverenigingen en 
andere instanties. Ook het present 
zijn voor de parochianen in de 
omgeving is een functie van ons 
geworden.”

Zusters van Amersfoort
Gesproken over andere congrega-
ties: frater Erik is al jaren de finan-
cieel medewerker bij de Zusters 
van Amersfoort. Het klikte zo goed 
dat hij tot nu toe daarmee is door-
gegaan. En hij blijft dit doen totdat 
hun Algemeen Bestuur ook uit 

Nederland verdwijnt. Hij kent bijna 
alle zusters en hun huizen en hij 
staat bij hen in goed aanzien. 
Daarnaast is Erik ook nog steeds in 
nauw contact met Voetbalvereni-
ging HMS in Utrecht. Eerst was hij 

jeugdtrainer en later de man van 
de centen. Maar hij blijft de club 
volgen.
In de avonduren is hij in de recre-
atie in het fraterhuis in De Bilt de 
man, die met enkele mensen de 
perikelen van de dag bespreekt en 
bekijkt. Ze doen het met veel animo 
en er wordt veel gelachen. De 
recreatietijd ‘s avonds wordt altijd 
met veel plezier en door tachtig 
procent van de bewoners gevierd. 
Dit is de tijd dat we ongedwongen 
met elkaar omgaan en de tijd 
gezellig doorbrengen. 
Op het eind van ons gesprek wil ik 
frater Erik van harte bedanken, 
speciaal omdat ik even mocht mee-
kijken in zijn drukke leven. Succes 
met je dienstbaar leven in ons mid-
den.

Frater David Mullink
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Wie Augustinus zegt, zegt ‘muziek’. 
Op de rouwcirculaire stond daar-
om heel treffend een vers uit psalm 
27,6: - ‘Ik zal musiceren en zingen 
voor de HEER’ - 
Muziek en zang liepen als een 
rode draad door zijn leven, maar 
ook het onderwijs was hem dier-
baar. Augustinus was niet alleen 
Frater van Utrecht, hij was een 
geboren en getogen Utrechter en 
daar was hij trots op. Zijn ouders 
kwamen uit Groningen. Na een 
eerste kleine woning elders in 
Utrecht, kreeg het gezin een rui-
mere woning aan het Merwedeka-
naal. De jonge Reinier, zoals hij 
van zijn jongensnaam heette, was 
de oudste in het gezin van negen 
kinderen. Van kind af aan was hij 
bekend met de fraters. Zijn lagere 
school en middelbare school volg-
de hij op de fraterscholen in 
Utrecht. Zijn onderwijzersopleiding 
deed hij op de Sint-Jozefkweek-
school bij de fraters in Zeist. Zijn 
oom Jacob was als frater Ansgarius 
al jaren lid van onze congregatie. 
In een artikel bij gelegenheid van 
zijn 25-jarig kloosterfeest zegt hij 
dan ook: “Dat ik frater wilde wor-
den, is denk ik mede ingegeven 
door het feit dat ik alle jaren bij de 
fraters op school heb gezeten en 
een oom als frater had.” Op 7 
augustus 1949 trad hij in bij de 
Fraters van Utrecht en krijgt de 
naam Augustinus. Die naam heeft 
hij zijn hele leven met ere gedra-

echte onderwijzer. Als jonge frater 
ging hij in 1951 naar Didam om les 
te geven op de streekschool voor 
buitengewoon onderwijs. Daarna 
volgden scholen in Amsterdam-
Noord, Borculo en Utrecht. De Sint-
Bernulfusschool/Kranenburg v.b.o. 
aan de Tamboersdijk in Utrecht was 
zijn laatste school. De manier 
waarop hij over die periode sprak, 
liet een grote betrokkenheid zien. 
Er is één herinnering die hij eens 
aan onze pastor verwoordde. Een 
van de meiden in zijn klas, viel een 
beetje buiten de boot. Ze lag niet 
goed bij haar medeleerlingen en 
van haar ouders had ze weinig te 
verwachten. Augustinus trok zich 
haar lot aan en spande zich voor 
haar in. Hij accepteerde het niet als 
ze werd genegeerd of om financiële 
redenen aan activiteiten niet mee 
kon doen, zoals een schoolreis. 
“Als je nou in je leven voor zo 
iemand echt iets hebt mogen bete-
kenen, dan hoef je niet te moppe-
ren. Dan is je leven waardevol.” 
Dat was de conclusie die Augusti-
nus trok. Hij verwoordde daarmee 
een mooie bescheiden kijk op wat 
een leven in dienst van je roeping 
als frater-onderwijzer inhoudt: zorg 
dragen voor jonge mensen op hun 
levensweg, met name diegenen die 
niet tot hun recht komen. 

Guus werd ook gewaardeerd om 
zijn brede kennis en zijn wonderlijke 
gevoel voor talen. Frans, Spaans en 

gen. In de wandelgangen werd dit 
voor ons ‘Guus’, maar zijn jongens-
naam Reinier werd, althans bij ons, 
niet meer gebruikt.

In Augustinus verliezen wij een 
mede broeder die in zijn arbeid-
zame leven blijk gegeven heeft van 
noeste arbeid. Daarnaast was hij 
een man die gedreven werd door 
zijn passie voor muziek. Hij was 
niet eenzijdig gericht op één instru-
ment, maar alles onderzoekend en 
proberend, van orgel tot accordeon 
en van piano tot gitaar. Hij leefde 
voor de muziek. Dit verhinderde 
hem niet zijn beste krachten in te 
zetten voor de jeugd, met name de 
zwakbegaafde jeugd, die in diver-
se scholen aan zijn zorgen werd 
toevertrouwd. Augustinus was een 

In Memoriam frater Augustinus,

Reinier Jansen
  * 14 november 1929  † 28 oktober 2016

Op vrijdag 28 oktober 2016 overleed frater Augustinus Jansen.  
In dit In Memoriam willen wij in dankbaarheid terugkijken op zijn rijke en vruchtbare leven. Redactie.
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Indonesisch: hij was ermee bekend. 
Dit laatste vooral om ook met zijn 
Indonesische medebroeders te kun-
nen spreken. Veel tijd besteedde hij 
ook aan het koorwerk.
‘Wo ein Lied ist, kann kein Böses 
sein,’ zegt een Duits spreekwoord. 
En liederen heeft Augustinus gezon-
gen en laten zingen. In de parochie 
van ‘Wederkomst des Heren’ op 
het Kanaleneiland in Utrecht groei-
de hij in kwaliteit en kunnen. Maar 
ook diverse andere parochiekoren 
hebben van zijn kwaliteiten geno-
ten. Hij heeft grote en kleine koren 
tot indrukwekkende prestaties weten 
te brengen en zo zijn bijdrage 
geleverd aan liturgie en eredienst. 

Goede herinneringen had hij aan 
de ondersteuning die hij gaf aan 
de vieringen bij de Spaanstalige 
gemeenschap in Utrecht en Vleuten. 
Zijn kennis van het Spaans kwam 
hem hier uitstekend van pas. Zolang 
er een beroep op hem gedaan 
werd, gaf hij zijn beste krachten.

Onmiskenbaar was ook zijn nuch-
terheid. Met grote helderheid regis-
treerde hij wat hij nog wist uit zijn 
verleden, en ook wat hij was verge-
ten. Herinneringen aan zijn vakan-
ties aan de Moezel had hij tot in 
detail paraat. Ook registreerde hij, 
en soms wel wat ‘hard’, wat er zich 
in zijn omgeving afspeelde. Wan-
neer dat afweek van wat hij als 
gebruikelijk zag of aanvoelde, dan 
liet Augustinus van zich horen. Het 

leek soms wel of hij vrijwel alles 
wat er gebeurde meekreeg en 
iedereen opmerkte. Behalve dat 
Augustinus sterk gericht was op 
zijn directe omgeving, was het ook 
duidelijk waar zijn interesse naar 
uitging: Met de opmerking: “Assey-
ez vous”, kon hij je uitnodigen om 
naast hem te komen zitten. Opval-
lend was ook zijn dienstbaarheid. 
Zelfs toen zijn gezichtsvermogen 
hem wat in de steek liet, gaf hij 
gehoor aan elk verzoek om de 
vieringen in deze kapel op het 
orgel te ondersteunen.

Eenmaal gestopt met het onderwijs 
werkte hij nog geruime tijd op het 
Aartsbisdom aan de Maliebaan. 
Hij verrichtte daar kantoorwerk-
zaamheden en was secretaris van 
de Officiaal van het Aartsbisdom. 
In de vele jaren die hem gegeven 
zijn, heeft hij genoten van zijn 
hobby’s: muziek, musea en niet te 
vergeten de stadsbibliotheek. Daar 
was hij te vinden want Guus was 
leergierig. Hij wist veel en voor 
menigeen was hij een vraagbaak. 
De overgang naar Sint-Jozef in De 
Bilt in verband met de opheffing 
van het Gregoriushuis in Utrecht, 
ervoer hij naar zijn eigen zeggen 
als weldadig. Dankbaar was hij 
voor de goede verzorging. 

Tijdens een busrit naar Utrecht 
kreeg hij enkele jaren geleden een 
hartstilstand. Twee medepassagiers 
hebben hem toen gereanimeerd. 
Dit gebeuren heeft hem enorm 
geraakt. Hij bemerkte hoe kwets-
baar wij mensen zijn en dat het 
leven niet zonder meer maakbaar 
is. Sindsdien werd hij geleidelijk 
aan brozer en voelde hij zijn krach-
ten afnemen.
In de laatste maanden verloor hij 
zienderogen aan gewicht en zijn 

vermoeidheid ging hem steeds 
meer parten spelen. Geregeld 
zagen we dat hij zijn hoofd op 
tafel liet rusten en wie naast hem 
ging zitten, hoorde hem zuchten. 
We hadden met hem te doen en 
soms probeerden we met hem in 
gesprek te komen over zijn gezond-
heid of over hoe hij zich voelde. 
Vaak reageerde Augustinus dan 
met een soort automatisch “goed 
hoor,” of “het gaat wel.” In de laat-
ste weken klonk soms een hard-
grondig “nou!” of “verschrikkelijk” 
als we informeerden naar zijn ver-
moeidheid. De ernst van zijn situatie 
stond hem op een gegeven moment 
duidelijk voor ogen en met de ver-
zuchting “het is gebeurd,” bracht 
hij in niet mis te verstane woorden 
zijn boodschap over. 

“Zeventig zijn onze jaren, en tach-
tig als we krachtig zijn” zegt de 
psalmist. Zesentachtig jaren zijn 
Augustinus gegeven. Zijn dood 
kwam snel, maar niet geheel onver-
wacht. Klagen was er voor hem 
niet bij, maar zijn laatste maanden 
werden getekend door een nade-
rende dood. In het bijzijn van fami-
lie, medebroeders en huisgenoten 
ontving hij de ziekenzalving. 

Als religieus heeft hij zijn leven 
gestalte gegeven, zich gedragen 
wetend door de psalmtekst die hem 
lief was: ‘Gij, Gij peilt mijn hart, Gij 
doorgrondt mij, Gij weet mijn gaan 
en staan.’ (Psalm 139). Het orgel 
valt stil tijdens ons getijdengebed, 
maar jouw echo, Guus, klinkt voort: 
‘Ik zal musiceren voor de Heer.’ 

Bedankt voor wie jij voor ons was.

frater Ton Oostveen
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Kort Nieuws

 Het bericht bereikte ons dat in Malang op vrijdag 
23 september jl. is overleden Mgr. Herman Joseph 
Sahadat Pandoyoputro O. Carm. Sinds het Alge-
meen Bestuur zich in 2004 in Malang vestigde, 
stond onze congregatie onder het kerkelijk gezag 
van deze bisschop totdat hij in juni jl. met emeritaat 
ging. Wij gedenken Mgr. Pandoyoputro in onze 
gebeden, in dankbaarheid voor wat hij deed voor 
de congregatie. Moge hij rusten in vrede. 

 Mgr. Pandoyoputro werd opgevolgd door Mgr. 
Henricus Pidyarto Gunawan O.Carm.

 Woensdag 12 oktober organiseerden de mensen 
van het Gilde Zeist voor de tweede keer dit jaar 
een bezoek aan ons huis. Tijdens de rondleiding 
werden het gebouw, de kapel en de begraafplaats 
bezichtigd en afloop was er koffie of thee. 

 Het doet altijd goed te zien dat mensen enthousiast 
zijn over wat ze gezien hebben en enthousiast naar 
huis gaan.

 Half oktober, gelukkig nog voor het echt koud 
werd, hield de cv-ketel in de oudbouw van het 
Frater huis St.-Jozef ermee op. Er werd snel gehan-
deld en binnen een paar dagen was het probleem 
opgelost door de oude ketel te vervangen door 
een nieuwe.

 Op dinsdag 25 oktober hadden we de themamaal-
tijd ‘Herfst’. Het was weer heel lekker allemaal en 
zeer gezellig en... heerlijk warm!

 Van 19 t/m 29 oktober verbleven de fraters Erik 
Lundgren en Wim Heister in Indonesië ten behoeve 
van de Adviescommissie Financiën Algemeen 
Bestuur, waarvan beiden lid zijn. Met de andere 
(Indonesische) leden van genoemde commissie 
werd er vergaderd en overlegd met het Algemeen 
Bestuur over financiële aangelegenheden.

 Het kerkhof bij het Fraterhuis St.-Jozef heeft een 
grondige opknapbeurt gekregen. Verzakte delen 
werden opgehoogd en er werd nieuwe beplanting 
aangebracht. De namen op de grafstenen werden 
opnieuw ingelakt en afgeschuurd en de verzamel-
gedenktekens zijn rechtgezet en schoongemaakt.

 Op 2 november hebben wij onze medebroeder 
Augustinus Jansen daar begraven. Hij overleed op 
28 oktober. Het was goed hem een plek te kunnen 
bieden op een weer zo mooi kerkhof. Zijn In 
Memoriam vindt u elders in dit blad.

 De fraters Wilfried van der Poll en Leo Ruitenberg 
waren van 11 t/m 27 november in Malang, Indone-
sië voor de commissie Herziening Constituties. 
Deze commissie is bezig met het herschrijven van 
de constituties, vooruitlopend op de structuurwijzi-
ging die in 2018 tijdens het algemeen kapittel moet 
worden goedgekeurd.

Frater Wim Versteeg
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ONS GEBED WORDT GEVRAAGD VOOR DE VOLGENDE DIERBARE OVERLEDENEN:

28 – 10 – 2016 Frater Augustinus Jansen, 
 in de leeftijd van 86 jaar, te De Bilt.

09 – 11 – 2016 Mevrouw Martha van Wijngaarden-Vork, 
 in de leeftijd van 77 jaar, te Zeist. 
 Familie van frater Regis Sontrop 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)

 frater David Mullink
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Frater Ton Oostveen begon zo’n 
30 jaar geleden met zenmeditatie 
op advies van zijn huisarts na een 
wat hectisch bestaan en een eerste 
hartoperatie. “Je moet de stilte in 
en rust en evenwicht zoeken tussen 
inspanning en ontspanning.” Zo is 
hij begonnen met zenmeditatie. 

In het begin was het allemaal nog 
een beetje vaag, maar dat werd wel 
anders, zeker toen hij in 2005 
begon met zentraining. Er volgde 
een lerarenopleiding en in maart 
2009 behaalde hij zijn diploma 
zenleraar. Zijn eerste ervaring met 
een groep had hij al opgedaan in 
het fraterhuis in Arnhem, waar hij 
toen nog woonde. Eenmaal naar De 
Bilt verhuisd, kreeg hij de oude refter 
in het fraterhuis ter beschikking als 
zendo (meditatiezaal) en dankzij de 
‘Rotary Haarzuilens’ kon hij de 
ruimte inrichten met zenmatten, kus-
sentjes, bankjes, spullen voor de 
theeceremonie, lesmateriaal enz.

De zenmeditatielessen die frater 
Ton geeft, bevatten elementen uit 
de traditie van de Japanse en Chi-
nese Zen, maar er wordt niet 
geschuwd om voortdurend de link 
te leggen naar onze eigen christe-
lijke traditie en de christelijke mys-
tiek. Zen gaat er vanuit dat de 
eenheid waar wij uit voortkomen 
leegte is en dat alles samenhangt 
met de Oorsprong. Zen hecht 
daarom weinig waarde aan het 
‘ik’. Het los komen van je ego is de 
noodzakelijke stap naar eenheids-
bewustzijn die de weg is naar 
eenheidservaring met het Al, God, 
Nirwana, Allah, Krishna of onze 
christusnatuur of boeddhanatuur. 

De naam die wij eraan geven 
wordt bepaald door de cultuur of 
het geloof waar wij uit voortkomen, 
maar zij duiden uiteindelijk allen 
op dezelfde Oorsprong. Dit vraagt 
oefening, stilte, loslaten van oude 
ideeën, loslaten van oordelen en 
beelden. En dat is wat er gedaan 
wordt tijdens de meditatie. 
Er zijn mensen die meditatie kiezen 
vanwege de rust, het beter in je vel 
zitten, een goede concentratie, con-
trole over je denken of beter slapen. 
Maar je kunt verdergaan. Een vol-
gende stap in de meditatieweg is 
het contact met je individuele onder-
bewustzijn. Hierin krijgen we kans 
om ‘oud zeer’, negatieve ervaringen 
en overtollige ballast in ons denken 
los te laten en daarmee ruimte te 
scheppen voor nieuwe inzichten en 
het gaan van de weg naar het con-
tact met ons diepste Zelf, de Bron 
van alle bestaan, God.

Inmiddels werkt frater Ton met in 
totaal zo’n 80 mensen, op verschil-
lende niveaus en in verschillende 
frequenties. In alle groepen valt het 
op dat meditatie bevrijdend werkt 
en mensen aantrekt van allerlei 
slag. Opvallend is dat ook ouderen 
zich de laatste tijd melden. Dit komt 
mogelijk omdat naast het zenbank-
je en het kussen, ook het mediteren 
op een gewone rechte (keuken)
stoel als mogelijkheid wordt aange-

boden. Ook jongeren weten echter 
de weg. De jongste deelnemer is 
20 jaar, de oudste 86 jaar. 
Het gegeven dat de cursus aange-
boden wordt vanuit het fraterhuis 
heeft beslist een voordeel. De 
locatie is vertrouwd, heeft een reli-
gieuze achtergrond, het begrip 
‘fraters’ wekt ook vertrouwen en 
de vermelding dat er gewerkt 
wordt met een brug naar de chris-
telijke traditie en christelijke mys-
tiek neemt vooroordelen weg. 
Hopelijk heft dit verhaal de wazige 
sluier rond zenmeditatie op en 
maakt het duidelijk dat de over-
eenkomsten tussen zen en christen-
dom groter zijn dan de verschillen.

Om diverse redenen is de viering 
van het eerste lustrum er niet van 
gekomen, maar er kon onlangs wel 
feestelijk herdacht worden dat de 
zenmeditatie in het fraterhuis zeven 
jaar bestaat.
Zeven, een mooi getal, want het is 
een heilig getal, het getal van de 
volheid. Bovendien zegt frater Ton 
er zijn hele leven al iets mee te heb-
ben. 
Velen beschouwen overigens het 
getal 7 als geluksgetal, waarschijn-
lijk omdat het de som is van de 
in  de getallensymboliek ‘heilige’ 
getallen 3 en 4. Volgens sommige 
religies schiep God de wereld in 
zes dagen, waarbij de zevende 
dag, de rustdag, een heilige dag 
is. Er zijn zeven werken van barm-
hartigheid, de stad Rome werd 
gebouwd op zeven heuvelen en 
telde zeven koningen. In de klas-
sieke oudheid waren er zeven pla-
neten bekend en onderscheidde 
men zeven wereldwonderen.

Zeven jaar zenmeditatie in het fraterhuis
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En nu, in dit artikel, wordt hieraan 
toegevoegd zeven jaar zen in het 
fraterhuis onder leiding van een 
frater.
Het is 12 november 2016.
Die zeven jaar vierend gaan we 
iets van alles wat gezegd werd in 
het voorgaande beleven met een 
ochtend- en een middaglezing, 
muzikale intermezzo’s en meditatie.

Na een welkom met koffie en iets 
lekkers beet frater Ton het spits af 
met een lezing onder de titel ‘Zen 
is ons alledaags bestaan’. Het ging 
daarbij over verbondenheid. Alles 
is met elkaar verbonden, mens, 
dier, plant, natuur, materie, niets is 
los te zien.

Als onderdeel van de gesproken 
tekst zong frater Ton een lied over 
dat er toch altijd vragen blijven. 
Het was een lied zo mooi qua tekst 
en melodie, dat het je diep raakte. 

Dat gold voor mij, uw niet-aan-zen-
doende-verslaggeefster, maar ken-
nelijk ook voor de nodige zenbeoe-
fenaars. Later op de dag werd dan 
ook bekend gemaakt dat er een cd 
gemaakt gaat worden van het lied. 

Dit kan gerealiseerd worden met 
behulp van de heer Jan Duindam, 
die connecties heeft in de muziek-
wereld, zelf ook de nodige cd’s 
heeft gemaakt en op fantastische 
wijze de jubileumdag voorzag van 
intermezzo’s en muzikale begelei-
ding op gitaar en diverse exotische 
instrumenten.

Tegen half één ging de groep 
onder leiding van frater Ton in een 
stoet naar de kapel in het fraterhuis 
voor een meditatiesessie van een 
half uur. Ook deze eindigde met 
een prachtig stuk muziek.

Na een heerlijke lunch begon de 
middag met een lezing getiteld 

‘Zen is zingen’ door de heer Jos 
Stollman, schrijver van heel wat 
boeken over zen. Kern van zijn 
betoog was de voorbijganger, 
iemand die ziet wat er voor zijn 
ogen gebeurt en die helpt of ingrijpt 
zonder daarbij vragen te stellen, 
bijvoorbeeld een barmhartige 
sama ritaan.
Maar ook van deze lezing maakte 
muziek een belangrijk onderdeel 
uit. Er werd gezongen en niet 
zomaar wat, er werd een heus koor 
gevormd van sopranen, alten, teno-
ren en bassen en na enige oefening 
klonk dat volleerd vierstemmig. 
‘Kom tot Zijn terwijl je voorbijgaat’. 
Het was maar één regel, steeds 
herhaald, als mantra; na verloop 
van tijd ging dat zelfs gepaard met 
door elkaar heenlopen en dus ook 
steeds een andere toonhoogte 
tegenkomen. Indrukwekkend!

Ten slotte werd na een muzikale 
afsluiting de dag gezellig afgerond 
met een drankje en een hapje en 
kon er dankbaar en voldaan terug-
gekeken worden op een mooie 
dag.

Adri Vergeer
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Onlangs was er een opmerkelijke 
groep pelgrims. Een duizendtal 
katholieken en protestanten uit de 
bisdommen in de Duitse deelstaat 
Saksen-Anhalt maakten gezamen-
lijk een bedevaart naar Rome en 
het Vaticaan. Het was een oecume-
nisch initiatief van beide Kerken ter 
voorbereiding op de herdenking 
van de 500ste verjaardag van de 
start van de Reformatie. 
Want in oktober 2017 is het 500 
jaar geleden dat Luther zijn 95 stel-
lingen bevestigde op de deuren 
van de kerk in Wittenberg. Het 

vormde het begin van een revolutie 
in het religieus denken in Duitsland, 
Rome en de rest van Europa.
En we mogen dan katholiek zijn, 
en misschien nog wel goed ook, 
toch kan stilstaan bij dit herdenken 
en een zoeken naar het hoe en 
waarom een leermoment zijn, ook 
voor vandaag de dag.

Het herdenkingsjaar werd afgelo-
pen oktober geopend en paus 
Francis cus was erbij; hij had de 
uitnodiging hierbij aanwezig te zijn 
aangenomen. Ook hij vond het 
kennelijk een belangrijk thema.
Katholieken en protestanten zullen 
het komend jaar samen terug-
blikken. Maar toch zal deze her-
denking anders zijn dan alle voor-
gaande eeuwfeesten, want dankzij 
de oecumenische dialogen van de 
afgelopen 50 jaar zijn de verhou-
dingen tussen de kerken wezenlijk 
veranderd, waar nog bij komt dat 
de kerken zich realiseren dat ze in 
de 21ste eeuw voor dezelfde grote 
uitdagingen staan. 

Het is niet mijn bedoeling ingewik-
kelde verhandelingen te gaan 
geven over theologische zaken. 
Dat zou mijn competentie te boven 
gaan. Ik wil echter wel graag met u 
mijn verbazing delen over hoe iets 
kleins, de actie van één man, iets 
zo enorm groots als de reformatie 
kon bewerkstelligen. 
Terug naar Luther, de augustijner 
monnik, priester en hoogleraar. 
Maarten Luther was boos. Dat is 
het juiste woord niet; hij was kwaad, 
woedend! En niet over aangebrand 
eten of zo, maar over iets dat hem 
tot diep in zijn ziel raakte. 
In zijn ogen werden genade, heil, 
boete en bekering verkwanseld, in 
de vorm van aflaten verkocht voor 
zo veel mogelijk geld, om materiële 
zaken te bekostigen, terwijl het 
gaven van God waren, aan het 
kruis bevochten. 
Daarover gingen de stellingen die 
hij aan de kerkdeur bevestigde. 

Niets meer en niets minder. Luther 
had geen scheuring voor ogen. Hij 
wilde iets veranderen wat volgens 
hem vreselijk fout ging. Hij wilde 
vernieuwing van de kerk en vroeg 
om goede pastorale zorg, formu-
leerde de behoefte aan betere 
theologie en uitte verlangen naar 
bijbelse vroomheid. Maar dat pak-
te toch iets anders uit. 
De reformatie werd een feit en zij 
had grote politieke, culturele en 
sociale gevolgen. Ze veranderde 
de maatschappij ingrijpend. Eeu-
wenoude godsdienstige waarden 
in de samenleving werden opzij 
gezet en de barrières van klassen 
en vorming doorbroken.
Maar zij veranderde ook de R.-K. 
Kerk, die naar aanleiding van de 
kritiek tijdens het Concilie van 
Trente (1545-1564) zelf met een 
eigen binnenkerkelijke hervorming 
kwam, de Contrareformatie: de 
geloofsleer werd opnieuw gefor-
muleerd, een nieuwe catechismus 
uitgegeven, de misstanden wegge-
ruimd en de liturgie hervormd. Ook 
werd de opleiding van de priesters 
goed geregeld. Verder werd het 
bestuur van de R.-K. Kerk gecentra-
liseerd, haar gezagsstructuur ver-
sterkt en de invloed van de niet-
geestelijken op kerkelijke aangele-
genheden zeer beperkt. Het Latijn 
bleef de officiële kerktaal.
Maar toenadering tussen de pro-
testanten en de katholieken kwam 
er niet. Erger nog, de Reformatie 
leidde tot haat en nijd, opstanden 
en bloedvergieten en – in 1583, 
zo’n 65 jaar na de stellingen op de 
deur – tot een verbod op praktise-
ring van het katholicisme: katholie-

500 JAAR REFORMATIE
over verandering, geloof, hoop en liefde (deel 1)
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ken mochten hun geloof niet meer 
openlijk belijden en werden slechts 
tegen betaling door de autoriteiten 
getolereerd. Nederland werd mis-
siegebied.
Dat duurde lang. Pas in 1853 kon 
de kerkelijke hiërarchie hersteld 
worden. 

Voorafgaand aan de Reformatie 
was – vanaf de 12de eeuw – het 
aantal scholen toegenomen en 
werd het onderwijs meer en meer 
toegankelijk voor jongens, die 
geen leven in de kerk ambieerden 
al kregen in de loop der tijd stads-
besturen steeds meer zeggenschap 
over de parochiescholen. 
Er bestond dus wel onderwijs, 
maar toen door de Reformatie de 
Nederduits Gereformeerde kerk de 
publieke kerk van de Republiek der 
Zeven Verenigde Nederlanden 
werd, betekende dit een verbod op 
katholiek onderwijs. Onmogelijk 
was het volgen van katholiek 
onderwijs echter niet: leden van de 
gegoede burgerij huurden privé-
onderwijzers in of lieten hun kinde-
ren in het buitenland naar school 
gaan. Met name vrouwen, veelal 
klopjes, gaven vaak onder het 
mom van een naaischooltje basaal 
katholiek godsdienstonderwijs. In 
enkele steden bleven ook voor 
oudere kinderen, tegen een beta-
ling aan de stad, katholieke scho-
len bestaan. 
Ondergronds ‘hobbelde’ het dus 
zo’n beetje door tot in begin 19de 
eeuw de toegenomen roep om 
katholiek onderwijs beantwoord 
werd met de vrijheid van onder-
wijs, vastgelegd in de nieuwe 
Nederlandse grondwet van 1848. 
(Dit even tussendoor)

In 1853 werd Joannes Zwijsen de 
eerste aartsbisschop in de herstelde 

Nederlandse Kerkprovincie, die 
vervolgens in 1868 als aartsbis-
schop werd opgevolgd door 
Andreas Ignatius Schaepman. Hij 
was degene die het katholiek 
onderwijs in zijn aartsbisdom en 
met name in de stad Utrecht weer 
van de grond wilde krijgen, ook 
voor minderbedeelde kinderen. 
Want die kwamen niet altijd aan 
katholiek onderwijs toe omdat de 
schoolwet bepaald had dat alleen 
openbaar onderwijs door de staat 
gesubsidieerd werd. 
In navolging van Mgr. Zwijsen, de 
oprichter van de Fraters van Til-
burg, heeft Mgr. Schaepman toen 
zelf een congregatie opgericht, de 
Fraters van Utrecht. In 1873 komen 
zijn eerste drie kandidaten naar 
Utrecht, nadat zij hun opleiding en 
vorming in Tilburg hadden geno-
ten. Er kwamen er meer en meer, 
voor steeds meer scholen door het 
hele land, voor lager en middel-
baar, buitengewoon en vakonder-
wijs, voor steeds meer kinderen met 
en zonder leer- en opvoedingspro-
blemen, in Nederland, Indonesië 
en Kenia. Naast hun schoolwerk 
organiseerden de fraters allerlei 
vrijetijdsactiviteiten voor jongeren, 
begonnen een drukkerij/uitgeverij, 
te veel om op te noemen. 
Ook dat is in de jaren allemaal 
veranderd. De Nederlandse fraters 
zijn nu allemaal op leeftijd en niet 
meer in het schoolwerk actief, maar 
in Indonesië en Kenia gaat het 
werk door.

Uit dit hele relaas zou je kunnen 
concluderen dat verandering niets 
nieuws is, dat het er altijd was, er 
altijd zal zijn, soms ten goede, 
soms ten kwade. Dat is natuurlijk 
ook zo en dat is goed. Het één 
leidt tot het ander, houdt ons wak-
ker, zet ons aan tot nadenken, tot 

reactie en actie vaak. Meer nog 
dan ‘hervorming’ of ‘verandering’ 
betekent het Latijnse reformatio 
‘verbe tering’ en daarnaar moeten 
we blijven streven, altijd.

Ik heb inmiddels al een reis gepland 
naar Weimar, want de geschiede-
nis van de Reformatie en Maarten 
Luther zijn niet alleen verbonden 
met Wittenberg, maar ook met Wei-
mar. Luthers landsheren kozen Wei-
mar eerst als neven- en later als 
hoofdresidentie. Daarom was Luther 
jarenlang vaak in de stad. Hij ver-
bleef dan in het klooster bij het 
paleis en preekte in de Stadtkirche 
Sankt Peter & Paul. Weimar bezit 
een groot aantal belangrijke getuig-
stukken van de reformatorische 
beweging. In het Thuringse hoofd-
staatsarchief liggen bijvoorbeeld 
belangrijke brieven van Luther.

In mei volgend jaar ga ik erheen, 
naar Weimar, en een bezoek aan 
Wittenberg zal er ook nog wel in 
zitten. Waarschijnlijk ga ik mee 
met de speciale stadsrondleiding 
die georganiseerd wordt in het 
kader van 500 jaar Reformatie. Ik 
wil van dichtbij meemaken, voelen, 
wat motivatie en bewogenheid kun-
nen betekenen, of aanrichten!

Adri Vergeer
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Op 31 december gedenkt frater 
Fransiskus Hardjosetiko dat hij 40 
jaar frater is.
Bij gelegenheid van dit jubileum 
schrijft hij op verzoek van de redac-
tie onderstaande bijdrage. 

Mijn familie
Ik ben geboren in Surabaja op 24 
december 1955. Mijn vader had 
gemengd bloed: zijn vader was 
een Chinees en zijn moeder was 
een Vietnamese. Ook mijn moeder 
had gemengd bloed: haar vader 
was Nederlander en haar moeder 
was een Javaanse. 
In totaal hadden mijn ouders vier 
kinderen, allemaal jongens. Ik ben 
de derde zoon. Mijn vader stierf in 
1971, nog zo jong, vanwege lever-
cirrose. Vanaf dat moment was mijn 
moeder een alleenstaande ouder. 
Zij stierf op 28 oktober 2006. Dit 
jaar herdenk ik dus dat mijn moe-
der 10 jaar geleden overleed.

Mijn roeping
Ik had nooit gedacht dat ik frater 
zou worden. Helemaal niet. Nadat 
ik geslaagd was voor de SMA 
(middelbare school) in 1974 wilde 
ik eigenlijk voor architect studeren. 
Maar voor de test was ik niet 
geslaagd. Dus toen overwoog ik 
Engels te gaan studeren. Maar 
mijn moeder en broers vonden dat 
geen goed idee. Wat zou ik willen 
doen? Op een middag had ik een 
gesprek met mijn moeder. We 
praat ten zomaar wat. Plotseling 
zei ze: “Ik zou blij zijn als één van 
mijn zonen een toog draagt.” “Wat 
is dat nou toch,” dacht ik. Maar die 
woorden van mijn moeder bleven 

in mijn hoofd draaien. Dus ging ik 
een week lang iedere dag naar de 
mis om aan God te vragen wat 
mijn moeder eigenlijk bedoelde. 
Op de laatste dag had ik besloten 
om frater te worden. Ik wilde geen 
priester worden maar frater, omdat 
ik gestudeerd heb bij de frater-
school. Zodoende ging ik naar mijn 
moeder en zei dat ik frater wilde 
worden. De reactie van mijn moe-
der was negatief. Zij zei nee! Ook 
mijn broers zeiden nee! En ik kreeg 
geen toestemming van hen. Maar 
ik ging toch naar het klooster op 
de Kepanjenstraat. Daar ontmoette 
ik wijlen frater Chrysologus, die ik 
vertelde dat ik frater wilde worden. 
Toen vroeg hij of ik toestemming 
had gekregen van mijn ouders 
(mijn vader was al gestorven). Ik zei 
“ja.” Dus moest ik een brief van mijn 
moeder hebben dat ze geen 
bezwaar had. Toen ik thuis kwam, 
schreef ik de brief en vroeg mijn 
moeder om haar handtekening. 
Toen ze de brief gelezen had, wilde 
ze aanvankelijk haar handtekening 

niet zetten met als reden dat ik niet 
serieus was. Ze was bang dat ik niet 
zou volhouden en in Indonesië is het 
een schande voor de hele familie 
als een religieus uittreedt. Ik zei dat 
ik niet zou terugkeren naar Surabaja 
als ik zou uittreden. Toen gaf ze 
haar handtekening. Ik ging in janu-
ari 1975 naar Malang en begon 
met 2 jaar proeftijd (1 jaar als kan-
didaat en 1 jaar als postulant).

Mijn leven als frater
Op 31 december 1976 droeg ik 
voor de eerste keer mijn toog. Het 
gebeurde in de kapel op Malang 
en daarna verhuisde ik naar 
Lawang om mijn noviciaatstijd daar 
door te brengen. In die tijd was er 
in de hele wereld een grote roepin-
gencrisis. Veel religieuzen traden 
uit, ook bij de Fraters van Utrecht. 
Vier congregaties – te weten de 
Fraters van Utrecht en de Broeders 
van Dongen, Huijbergen en Gent – 
namen toen het besluit om hun 
novicen te laten samenleven in één 
noviciaatshuis.
Op 8 december 1978 legde ik mijn 
eerste geloften af. Daarna kreeg ik 
mijn eerste werk binnen de congre-
gatie als typist bij de Mardi Wiyata 
Scholenstichting. In 1982 werd ik 
verplaatst naar Surabaja als huis-
procurator. Niet lang daarna, in 
1984, moest ik terug naar Malang 
om te studeren aan het Instituut Filo-
sofie en Theologie. Ik heb mijn stu-
die afgerond in 1988 en ik moest 
weer terug naar Surabaja om gods-
dienstles te geven aan onze leerlin-
gen in SMPK Angelus Custos. Maar 
ook dit was slechts voor 2 jaar, 
waarna ik terugging naar Malang 

Frater Frans
Robijnen inkledingsfeest
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voor nog 2 jaar studie bij het Insti-
tuut Filosofie en Theologie.

Naar Nederland
Op een dag kwam frater Clemens 
(vicarius in die tijd) bij mij en vroeg 
of ik ooit heb gevraagd om in bui-
tenland te gaan studeren. Hij liet mij 
een brief van de superior zien. Ik 
was verbaasd en zei “nooit.” Verder 
vroeg hij mij: “Als jij de kans krijgt 
om in buitenland te gaan studeren, 
zou je dat willen?” Ik antwoordde 
dat ik het zou proberen en mijn best 
zou doen. En dus ging ik in 1992 
naar Nederland. Tien dagen kreeg 
ik Nederlandse les van frater  Roland 
Disch en toen moest ik taalexamen 
doen aan de Universiteit te Nijme-
gen. Ik was gezakt. Al was ik voor 
schrijven, lezen, horen en spreken 
niet slecht, het was niet goed 
genoeg. Minimaal moest ik voor die 
vier onderdelen een 7,0 halen, ter-
wijl ik een 6 komma zoveel voor 
een onderdeel kreeg. Ik mocht 
daarna wel meedoen aan een cur-
sus van 2 maanden, die werd afge-
sloten met een examen. Deze keer 
kon ik trots zijn: voor alle onderde-
len haalde ik 8 komma nog wat. 
Dus in september 1992 begon ik 
met het volgen van colleges. Ik stu-
deerde Missiologie als mijn speciali-
satie en als bijvakken studeerde ik 
Spiritualiteit en Antropologie. Wat 
vliegt de tijd toch. In november 
1994 was ik al helemaal klaar met 
zowel mijn colleges als mijn proef-
schrift. Maar ik moest wachten; pas 
op 1 februari 1995 kon ik mijn 
scriptie verdedigen. Toen was het 
eindelijk af en op 1 maart 1995 
kwam ik weer in Indonesië.

Lid van het Algemeen Bestuur
In oktober 2000 werd ik gekozen 
als lid van het Algemeen Bestuur. 
Dus voor de tweede keer moest ik 

Indonesië verlaten. In de eerste ver-
gadering vroeg de superior wat ik 
zou willen doen naast mijn taak als 
AB-lid. Ik zei dat ik dan graag zou 
willen promoveren als ik de kans 
kreeg. Maar dat gebeurde niet, 
omdat ik als tolk wijlen frater Henk 
van Vliet altijd moest vergezellen 
als hij naar Indonesië ging. Het was 
in die periode namelijk heel belang-
rijk omdat het een overgangsperio-
de was voor het AB, dat zijn zetel 
van Nederland naar Indonesië zou 
verplaatsen. Om die reden moest ik 
dan ook vaak met wijlen frater Van 
Vliet heen- en terug vliegen en dat 
maakte mij heel erg moe. Eindelijk, 
in maart 2004, verhuisde het AB 
naar Malang. Niet lang daarna 
werd ik ziek: opgezette hersenen 
en hepatitis B. Mijn gezondheid 
werd het grootste probleem. Ik kon 
niet meer verder in mijn functie als 
lid van het AB en ik gaf mijn functie 
terug aan het bestuur.

Mijn werk
Misschien wilt u weten wat ik nu 
doe, wat mijn werk nu is? 
Ik geef colleges op het Groot Semi-
narie te Malang en aan een Pasto-
raal Instituut, ook te Malang. Ik 
word gevraagd door diverse con-
gregaties om lessen te geven aan 
hun novicen. Ook word ik gevraagd 
om bezinningsdagen, retraites, 
seminars enz. te geven, zowel voor 
religieuzen als voor leken. En als 
ontspanning zijn er de koorrepeti-
ties. Op dit moment heb ik drie 
koren namens het Bisdom, het 
Kathedrale koor, een koor van het 
Maria Legioen en een koor van 
een wijk. 
Op 3 september jl. werd er in 
Malang een nieuwe bisschop 
gewijd en ik kreeg niet meer dan 
één maand de tijd om te repeteren 
met 500 koorleden van diverse 

parochies te Malang, het katholieke 
instituut te Malang en de vijf High 
Schools die in Malang bestaan. 
Hard werken maar op de wijdings-
dag zongen alle koorleden voluit 
en kregen we een staande ovatie.

Tot slot
Als ik terugkijk op wat er allemaal 
is gebeurd in 40 jaar, vraag ik me 
altijd af wat eigenlijk een roeping 
is. Ik voel me altijd als Paulus. Hij 
had nooit geweten dat hij op een 
dag door Christus werd aange-
raakt. Zo voel ik me. Ik had nooit 
gedacht dat ik op een dag een 
frater zou kunnen worden. Wat 
mijn moeder mij vertelde over haar 
wens, dat ze daarna in het begin 
de toestemmingsbrief niet wilde 
tekenen omdat ze bang was voor 
wat er zou gebeuren als ik het niet 
kon volhouden – uiteindelijk loopt 
het helemaal anders.
Is dat de Heilige Geest die mij 
vraagt via mijn moeder? Het is alle-
maal een mysterie. Maar ik kan 
alleen zeggen: “Het is Gods wil.” 
Dank zij God voor alles wat Hij 
aan mij geeft. 
Er is geen feest! Dat heb ik duidelijk 
aan mijn provinciaal gezegd. Alleen 
de steun van alle fraters heb ik 
nodig. Bidt voor mij alstublieft. Op 
die dag graag een intentie in de 
Eucharistieviering van uw commu-
niteit. 
Frater Renatus en ik zullen onge-
twijfeld ons robijnen feest ook met 
zijn tweeën herdenken.

Malang, 10 September 2016 

Frater Frans, bedankt voor uw 
mooie persoonlijke verhaal.
U - en ook frater Renatus - hartelijk 
gefeliciteerd vanuit Nederland en 
nog vele goede jaren met Gods 
zegen gewenst.
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Het Onzevader, ja, zo wordt het 
geschreven. Het is één gebed en in 
de nieuwe spelling dus ook één 
woord. Over dat gebed wilde ik het 
even hebben. Het Onzevader bestaat 
in vele talen en vele uitvoeringen. 
Zelfs in het Nederlandse taal gebied 
zijn er verschillen: tussen de christelij-
ke geloofsrichtingen maar ook tussen 
de Vlaamse en Nederlandse rooms-
katholieke versie.
Dit werd op een gegeven moment 
als storend ervaren, vooral op plek-
ken zoals Lourdes en Fatima, waar 
Nederlandse en Belgische bede-
vaartgangers gezamenlijk het Onze-
vader bidden en dan uitkwamen in 
een lichte spraakverwarring. Dit 
leidde tot het besluit het r.-k. Onze-
vader in het Nederlandse taalge-
bied gelijk te maken. De bisschop-
pen hebben er lang aan gewerkt en 
nu is het dan zo ver! 
De Nederlandse en Belgische Bis-
schoppenconferenties en de Romein-
se Congregatie voor de Eredienst 
verleenden hun goedkeuring aan de 
wijziging en sinds 27 november, de 
eerste zondag van de Advent, bid-
den we in Nederland en Vlaanderen 
een nieuw Onzevader in de liturgie. 
Ik ben benieuwd. Ik zie het namelijk 
gebeuren dat straks gedurende die 
enkele bedevaart keurig hetzelfde 
gebeden wordt in Lourdes en Fati-
ma, maar dat we ‘s zondags in onze 
kerken problemen krijgen. Ik heb al 
heel wat mensen horen zeggen: 
“Nou, ik begin er niet aan. Mijn 
hele leven heb ik het Onzevader 
gebeden, dat ga ik nu niet meer 

Kolommetje

veranderen.” En dan gaan we dus in 
de zondagvieringen waar we nooit 
misverstanden hadden door elkaar 
heen brabbelen.
En waar gaat het nu helemaal om? 
In de Nederlandse versie slechts om 
drie zinnen, namelijk:
en vergeef ons onze schuld
zoals ook wij aan anderen hun 
schuld vergeven.
En leid ons niet in bekoring...
Die worden:
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze 
schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving...

Dus a) hebben we geen schuld, 
maar schulden, b) moeten wij niet 
aan anderen vergeven, maar aan 
onze schuldenaren en c) is het beter 
dat wij niet beproefd worden in 
plaats van niet bekoord.
Schuld of schulden, nou ja, dat zal 
per persoon en per situatie verschil-
len.
Maar zeker voor kinderen, jeugd en 
jongeren is het woord ‘anderen’ 
voor degenen die wij moeten verge-
ven een stuk beter te begrijpen dan 
‘schuldenaren’. Mijn hemel, moet ik 
nou mijn (klein)kinderen uit gaan 
leggen wat schuldenaren zijn? 
Het woordenboek zegt een schulde-
naar is “iemand die iets (meestal 
geld) aan iemand anders verschul-
digd is”. Er zijn nog meer formulerin-
gen, maar ze hebben voor 95 pro-
cent een financiële betekenis. Is dat 
alles nog? En hoe zit het dan met 
pesten, lasteren, beledigen, bedrog, 
ontrouw, moord en doodslag en zo?
En dan nog de verklaring voor het 
vervangen van bekoring door 

beproeving. Deze luidt:
bekoring houdt in dat God ons zou 
lokken om het kwade te doen. Dat 
doet Hij niet, al kan Hij ons wel in 
situaties brengen waar ons geloof op 
de proef wordt gesteld en waarin we 
onherroepelijk voor de keuze staan: 
voor God en dus tegen het kwaad, 
of voor het kwaad en dus tegen God. 

Ten slotte: Ik ken een Onzevader 
waar ik kippenvel van krijg en tra-
nen in mijn ogen. Het is niet officieel, 
maar dat maakt mij niet zoveel uit. 
Het heet ‘Abba, Vader’. De tekst is 
als volgt:
Abba, Vader, 
U alleen,
U behoor ik toe.
U alleen doorgrondt mijn hart,
U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn,
U laat nooit alleen.
Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe

Abba, Vader, 
laat mij zijn
slechts van U alleen.
Dat mijn wil voor eeuwig zij
d’ uwe en anders geen.
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer,
laat mij nimmer gaan.
Abba, Vader, laat mij zijn
slechts van U alleen

Op internet kunt u hem op muziek 
horen: https://www.youtube.com/
watch?v=UhasfuS6K3A

En het officiële Onzevader? Ach, 
dat komt wel goed. God kijkt in ons 
hart, Hij is niet zo van de letter.

Fleur
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Bericht uit Lodwar... Hoop onthuld

Op verzoek van frater Hans Wennekes geven we dit keer het woord aan Jackson 
Eng’omo Esinyen, die wij hartelijk danken voor zijn bijdrage.

(Vertaald uit het Engels door Adri Vergeer)

Vijftien jaar geleden was ik een 
wanhopig en kwetsbaar straatjon-
getje in Lodwar, waar niemand om 
me gaf. Ik was een lang, mager, 
bruin straatjochie dat in haveloze 
kleren in de straten rondhing. Het 
vinden van eten, kleding, onderdak, 
opleiding en deugdelijke verzor-
ging was net zoiets als naar water 
zoeken in een gloeiend hete woes-
tijn. Hoop was ver weg voor mij.
Maar toch vond ik het op straat 
beter dan thuis sinds mijn beide 
ouders werkloos waren en zelfs het 
op tafel zetten van een eenvoudig 
maal een te grote opgave voor hen 
was. Toen ik het slechte nieuws 
hoorde van mijn vaders overlijden, 
besloot ik de straat op te gaan om 
te overleven, jong of niet. Ik ont-
moette veel andere straatkinderen 
die allemaal net zo verstoken van 
hulp en hoop waren als ik. We 
werden vrienden en het straatleven 
begon. Ik schuimde de straten af 
op zoek naar de meest basale din-
gen. Soms maakte ik iemands win-
kel schoon in ruil voor wat eten. Ik 
haalde water of deed boodschap-
pen voor ieder die me daarvoor 
wat wilde geven. Het straatleven 
was moeilijk. Je was alleen, moest 
eten zien te vinden, uit handen van 
de politie blijven enzovoort.
Desondanks kreeg ik het voor 
elkaar om in 2006 met goed 
gevolg de lagere school af te ron-
den en toegelaten te worden tot de 
middelbare school. Ik kon echter 
niemand vinden die mijn school-
geld wilde betalen, totdat broeder 

Hans me inschreef voor zijn pro-
gramma van Nadirkonyen. 
Zo werd hoop aan mij onthuld. 
Dankzij enkele weldoeners uit 
Neder land betaalde hij vier jaar 
mijn schoolgeld en in 2010 slaagde 
ik voor de middelbare school. 
 Aanvankelijk stopte op dit punt de 
financiële ondersteuning van 
Nadir konyen. Maar ik bofte want 
er werd toch een sponsor gevon-
den. Ik behaalde in 2015 mijn 
bachelordiploma conflictbeheersing 
en internationale diplomatie aan 
de universiteit te Kakamega. Nu 
ben ik sociaal werker in Nadirkon-
yen, mijn manier om het centrum 
terug te betalen voor wat het voor 
mij deed: mij een mooie toekomst 
geven. Zonder Nadirkonyen was 
dat niet mogelijk geweest. 
Ik dank broeder Hans, die me nabij 
bleef en meer dan een vader voor 
me is geweest. Mijn dankbaarheid 
geldt ook de staf van Nadirkonyen 
en alle weldoeners die mij in staat 
stelden succes te boeken. Moge 
God hen allen rijkelijk zegenen!
In december 2015 trok Terre des 

Hommes zich terug als sponsor van 
Nadirkonyen, tot op heden is er 
geen nieuwe sponsor gevonden. 
Er wordt gedraaid op reservegeld 
en de toekomst van Nadirkonyen is 
onzeker. Terwijl er nog zo veel 
straatkinderen rondlopen in Lodwar. 
Kinderen die Nadirkonyen wil vin-
den, identificeren, opnemen, bege-
leiden en sponsoren bij hun oplei-
ding. De talenten van de kinderen 
worden opgezocht en ontwikkeld 
op alle mogelijke manieren. Ook 
bijvoorbeeld tijdens muzieklessen, 
waarbij we de kinderen leren hoe 
te zingen of een instrument te 
bespelen zoals piano, gitaar, 
accordeon, drums of fluit. Ook dit 
wordt moeilijker door de terugtrek-
king van Terre des Hommes.
Sinds Nadirkonyen in 1991 
begon, zijn velen geholpen een 
hogere opleiding te volgen of zich 
in technische vakken te bekwa-
men. Zij konden werk vinden bij 
de districtsregering of nationale 
regering, bij NGO’s of zelfs buiten 
Kenia. Elke cent die Nadirkonyen 
krijgt, wordt gewaardeerd, goed 
besteed en verantwoord. Nog-
maals: Nadirkonyen kan niet zon-
der die financiële ondersteuning 
om berooide kinderen te helpen 
hun dromen te realiseren en hun 
lot voor altijd te veranderen.
Ik ben er trots op een product te 
zijn van Nadirkonyen en ik roep 
alle weldoeners op om Nadirkon-
yen te redden; het is het Huis van 
Hoop voor straatkinderen. Dank, 
God zal u zegenen.
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Financiële verantwoording

GIFTEN TOT NOVEMBER 2016

Voor Onder Ons   

SEPTEMBER   
14  A.M.B. € 30,-
21  R.v T. € 25,-
26  W.H.T. € 20,-
28  C.C.G.v H. € 15,-
30  G.M.F. € 30,-
   
OKTOBER   
3 A.H.T. € 20,- 
 J.J.M. d W. € 10,- 
 A.F.M.v R. € 25,- 
 E.M.F.V. € 20,- 
4 J.F.G.O. € 25,- 
 E.W.M.S. € 25,-
6 L.A.M.v B. € 25,- 
7 M.B.vd B. € 20,- 
19 E.J.D. € 15,- 
25 A.K. € 15,- 

Hartelijk dank voor uw zeer welkome giften.

Fr. Wim Janssen, adm.

Voor Frater Hans Wennekes 
Kenia   
   
SEPTEMBER
6 T.o.t H. € 30,-
29 H.J.M.V.S. € 25,-
30 M.C.A.O. € 1045,-
   
OKTOBER   
23 H.M.K. € 40,-
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90 JAAR
Ben Hagemans De Bilt I 04.06.1927
Isidorus Nieland De Bilt I 13.07.1927

80 JAAR
Daan Boonman De Bilt II 02.09.1937

75 JAAR 
Frits Stevens De Bilt I 25.09.1942

70 JAAR
Hendrikus Tupen Lakonawa Kupang 25.10.1947
Emmanuel Pehan Niron Weetabula 14.04.1947

65 JAAR
Renatus Hanafi Surabaya II 25.05.1952

50 JAAR
Montfort Mere Malang III 09.08.1967

75 JAAR
Arnold Boerssen De Bilt I 08.09.1942
Ben Doodkorte De Bilt I 08.09.1942

70 JAAR
Francesco Besseler De Bilt I 16.08.1947

60 JAAR
Wim Versteeg De Bilt I 31.07.1957
Hans Wennekes Lodwar 31.07.1957

50 JAAR
Bartolomeus Eli Tefa Malang II  21.12.1967

25 JAAR
Innocentius Rate Weetabula 12.07.1992
Gonsalis Datar Surabaya I 12.07.1992
Heribertus Yuwono Malang III 12.07.1992
Yohannes Berchmans Banggur Palembang 12.07.1992

Bijzondere verjaardagen 2017

Kloosterjubilea 2017
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