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Van de redactietafel

December met zijn feesten is 
ondanks de donkere dagen voor 
Kerstmis een gezellige maand. Een 
goedgevulde Onder Ons kan daar-
aan een steentje bijdragen. Er is 
veel te melden, dus u bent na het 
lezen van dit kerstnummer weer 
goed op de hoogte. Wat hebben 
wij in petto?

In de reeks jubileumartikelen voor 
dit jaar is als laatste frater Hans 
Wennekes aan het woord. Hans is 
op 19 september definitief naar 
Nederland teruggekeerd. Ons 
redac tie lid mevrouw Adri Vergeer 
sprak met hem. Dit artikel over 60 
jaar frater-zijn, biedt een inkijkje in 
het leven van Hans. Natuurlijk 
speelt Lodwar Kenia een grote rol, 
maar Hans werkte in die 60 jaar 
niet enkel in Kenia. Wilt u meer 
weten? Lees zijn verhaal.
Met de terugkeer van Hans naar 
Nederland sluiten we een periode 
van werken in Kenia door de 
Nederlandse Fraters af. Dit bijzon-
dere feit werd samen met Hans’ 
thuiskomst herdacht tijdens een 
speciale Keniamiddag op 23 okto-
ber. Na een indrukwekkende 
 herdenkingsviering in de kapel 
werd de middag voortgezet in de 
oude refter. Het werd een genoeg-
lijk samenzijn en een historisch 
moment voor onze congregatie.
In dit nummer gedenken wij 
opnieuw twee overleden mede-
broeders: frater Servatius van Die-
men en frater Isidorus Nieland. In 
acht maanden tijd overleden acht 
fraters binnen onze gemeenschap. 
Een ingrijpend gebeuren dat een 
heftige impact heeft op ons wonen 
en leven. In een In Memoriam voor 

deze laatste twee willen wij hun 
leven gedenken en hun de eer 
geven die hen toekomt. In het lente-
nummer zullen wij frater Leo Heg-
gelman gedenken. Hij overleed 30 
oktober op 99-jarige leeftijd.

Nieuws van geheel andere aard is 
het afscheid van frater Kees Perdon 
als archivaris van de congregatie. 
Kees is bijna twintig jaar archivaris 
geweest. In die jaren heeft hij een 
enorme klus geklaard en onder 
andere ervoor gezorgd dat het 
‘slapende archief’ verhuisde naar 
het Erfgoedcentrum Nederlands 
Kloosterleven in Sint Agatha. Kees 
weet dat het archief in goede han-
den is want zijn opvolgers zijn niet 
onbekend met dit werk.

In onze rubriek ‘nieuwe bewoners 
van het Fraterhuis Sint-Jozef’ maken 
we dit keer kennis met zuster Ger-
trude Vlaar (91) van de Medische 
Missiezusters. Inmiddels wonen er 
zeven zusters van deze congrega-
tie bij ons in huis. Zij zijn een wel-
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kome aanvulling in onze communi-
teit. Interessant is het te horen hoe 
Gertrude tot haar keuze kwam en 
waar zij al die jaren gewoond en 
gewerkt heeft. 

Vanuit Indonesië kregen wij een lij-
vige bijdrage over het jubileum van 
frater Bartolomeus, geschreven 
door frater Adolf. Vanwege de 
omvang van het verhaal en plaats-
gebrek in dit nummer plaatsen wij 
dit artikel in het lentenummer. U 
houdt het dus nog tegoed. Bij de 
vaste rubrieken dit keer een kolom-
metje van Maarten. In deze don-
kere dagen geeft hij ons een spran-
keltje hoop, met een positieve kijk 
op Kerstmis. Zoals gebruikelijk in 
ons kerstnummer ook dit jaar een 
kerstverhaal. ‘Geen derde deel’ is 
de titel – een prachtig oud volksver-
haal bewerkt als kerstvertelling. De 
gedichten staan uiteraard in de 
sfeer van Kerstmis en Oud en 
Nieuw. Het gedicht ‘Groeilicht’ 
herinnert ons aan het Christuslicht 
in onszelf. Het gedicht ‘Nieuwjaar’ 
heeft een zevental goede wensen 
voor ons. De vaste rubriek met 
nieuws uit Lodwar laat nog even op 
zich wachten. Wij hopen dat de 
Indonesische frater Alexius, die het 
stokje van frater Hans heeft overge-
nomen, in de toekomst garant wil 
staan voor deze nieuwsgaring. We 
ontvingen in ieder geval al wel een 
‘Hartelijk Dankjewel’ voor al uw 
donaties in 2017. Rest mij nog u 
mede namens de overige redactie-
leden een Zalig Kerstmis en een 
Gezond en Gelukkig Nieuwjaar 
2018 toe te wensen. 

frater Ton Oostveen
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90 JAAR
Willibrordus Hilhorst De Bilt I 20.02.1928
Stanislaus Walta De Bilt I 30.05.1928
Francesco Besseler De Bilt I 23.11.1928

80 JAAR
Kees van Rooden De Bilt I 11.04.1938
David Mullink De Bilt I 10.07.1938
Wim Versteeg De Bilt I 24.09.1938

75 JAAR
Ton Oostveen De Bilt I  19.09.1943

70 JAAR
Wilfried van der Poll De Bilt I 18.07.1948

65 JAAR 
Damianus Hurint Malang IV 11.02.1953
Yustus Babo Kediri 14.09.1953

50 JAAR
Adolf Cawa Malang IV 06.02.1968
Gonsalis Datar Surabaya I 19.06.1968

50 JAAR FRATER
Wilfried van der Poll De Bilt I 30.07.1968

25 JAAR FRATER
Alexius Luna Lodwar 12.07.1993
Andriano Nanggo Kleden Kediri 12.07.1993
Adriano Nagus Surabaya I 12.07.1993
Raymundus Ile Wulogening Malang III 12.07.1993
Vinsensius Laga Payong Malang I 12.07.1993

Bijzondere verjaardagen in 2018

Kloosterjubilea in 2018
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“Vader wordt oud,” zeiden de drie broers tegen 
elkaar. “Hoe lang zal het nog duren voordat iemand 
van ons het werk overneemt? En wie zal de boerderij 
erven?” Het land en de stallen met vee waren te klein 
om er met drie mensen van te kunnen leven. De jon-
gens hadden zelf al een baantje gezocht om een 
centje bij te verdienen. In de weinige tijd die overbleef, 
hielpen ze hun vader op het land en met het vee. 
Maar eigenlijk kon het niet langer meer zo. Iemand 
van hen moest de boerderij overnemen. Moeder was 
al lang geleden overleden en ze konden hun oude 
vader toch ook niet alleen achterlaten.

De oudste zoon dacht dat hij als oudste jongen de 
eerste rechten had en droomde al van wat hij met de 
boerderij zou gaan doen. Uitbreiden, verbouwen en 
groot worden, dat wilde hij. De tweede zoon was een 
flierefluiter. Ik weet wel wat ik doe als ik de boerderij 
krijg, dacht hij, dan verkoop ik alles en ga van het 
geld een mooi leven leiden. De jongste zoon was stil 
van aard, hij hield van muziek, maar ook van de die-
ren op de boerderij en hij kon uren in de velden dwa-
len. “Ik weet nog niet wat ik wil,” zei hij als zijn broers 
hem vroegen wat hij zou willen. “Ik hoop dat vader 
nog lang blijft leven.”

Het liep tegen november en op een avond riep de 
vader zijn zoons bijeen. “Jongens,” zei hij, “ik word 
oud, het werk wordt me allemaal te veel, een van jullie 
zal de boerderij over moeten nemen. Het bedrijf ver-
delen heeft geen zin, wat je dan krijgt zal niet vol-
doende zijn om van te kunnen leven. Jullie zijn mij alle 
drie even lief, daarom gun ik ieder van jullie het beste. 
Je krijgt van mij een opdracht: Wie het achterhuis tot 
aan de nok toe kan vullen, die krijgt de boerderij met 
alles wat erbij hoort. Hier heb je ieder een gouden 
muntstuk, doe er mee wat je wil, maar vóór Kerstmis 
moet je opdracht vervuld zijn.”

Vóór Kerstmis, dacht de oudste zoon, dan heb ik nog 
wel even tijd, maar ik weet al wat ik doe. In de weken 
daarop werden er wagens vol hooi het achterhuis bin-

nen gereden, maar toen het geld op was lag het 
achterhuis nog maar tot de helft gevuld met hooi.
De tweede zoon dacht wat jij kan, kan ik ook maar 
dan doe ik het toch wel beter. Toen het achterhuis 
weer leeg was liet hij karrenvrachten met balen veren-
dons aan rukken. Hij stapelde de balen op zo hoog 
als hij kon. Alle hoeken en gaten werden gevuld tot 
het geld op was. Hij had het verder geschopt dan zijn 
oudste broer, maar het achterhuis was nog niet geheel 
gevuld.

Het was inmiddels Advent en de twee broers waren 
nieuwsgierig wat hun jongste broer zou gaan doen: 
“Ben je te druk met muziek, je moet met Kerstmis zeker 
weer spelen in de kerk hè? Nou, zo krijg je de boer-
derij nooit hoor.” Maar de jongen antwoordde niet. 
Hij verzorgde de dieren, hielp zijn vader waar nodig 
en oefende op de herdersfluit die hij vlak voor haar 
dood van zijn moeder gekregen had. Die fluit was 
van een oudoom geweest, die hem zelf ooit gemaakt 
had, had zij hem verteld. 

Enkele dagen voor kerst kwam de jongste broer met 
een groot aantal pakketjes van de markt. De andere 
twee durfden hem niet te vragen wat er in die pakjes 
zat, maar de tweede zoon kon het toch niet laten om 
te zeggen: “Je denk toch zeker niet dat je daarmee 
het hele achterhuis kunt vullen hè?” Maar de jongen 
bleef rustig, legde zijn pakjes op een veilige plaats en 
ging de dieren verzorgen.

Het was inmiddels 24 december en vandaag moest 
iedereen zijn opdracht vervuld hebben. De oudste 
zoon had de hoop al opgegeven. Hij had al zijn geld 
verspeeld maar nog niet de helft van het achterhuis 
kunnen vullen. De tweede zoon dacht: “Als die  jongere 
broer van mij het niet voor elkaar krijgt, dan krijg ik de 
boerderij misschien wel, want ik heb driekwart van 
het achterhuis weten te vullen.” Na het avondeten zei 
de jongste: “Voordat we vanavond naar de Nachtmis 
gaan, zou ik jullie willen vragen rond half tien naar 
het achterhuis te komen. Zorg dat je op tijd bent, want 
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ik moet vanavond fluit spelen in de Nachtmis en ik wil 
niet te laat komen.” De twee anderen keken elkaar 
verwonderd aan. Ze hadden hun broer niet zien sle-
pen met wat dan ook om het achterhuis te vullen, ja 
een paar pakjes maar… “O ja,” zei de jongste nog. 
“Willen jullie voor die tijd niet in het achterhuis 
komen?” Nu bemoeide ook de vader zich met het 
hele gebeuren. “Ik weet niet wat je van plan bent 
jongen, maar ik vertrouw erop dat je weet wat je doet. 
Ik zal er om half tien zijn.”

De twee oudere broers vermaakten zich met een potje 
kaarten en de vader zat te dommelen in zijn rookstoel. 
Het was nu bijna half tien en de tweede zoon zei: 
“Het is tijd, ik ga naar achteren ik wil wel eens zien 
wat ons broertje ervan gemaakt heeft.” Ook vader 
stond op en gedrieën gingen ze vol verwachting naar 
het achterhuis. Buiten hoorden ze gestommel en stem-
men. Warempel, daar kwamen ook de buren van de 
nabijgelegen boerderijen naar hun huis toegelopen. 
Ze hadden hun lantaarns bij zich. Waren ze misschien 
al op weg naar de Nachtmis? Nee, ze kwamen allen 
naar hún boerderij toe gelopen. “Goei’en avond,” zei 
de eerste, “we zijn gevraagd om voor de Nachtmis 
om half tien naar het achterhuis te komen. Nou, hier 
zijn we dan.” Ook de anderen schoven aan. De oude 
vader liep voorop door de lange gang die naar het 
achterhuis leidde. Daar stond de jongste zoon bij de 
deur te wachten. 

In het achterhuis stonden tijdens de winter de koeien 
op stal. Wat moet je nou toch met al die mensen in de 
stal, dacht de vader. En ook de twee broers waren vol 
verwondering wat hun broer toch van plan was. Een-
maal de ruimte binnen gegaan, wisten ze niet wat ze 
zagen. Was dit hun achterhuis, de stal voor de dieren? 
De gehele ruimte was gevuld met kleine lantaarns. Tot 
in de kleinste hoeken brandde er licht. De warmte van 
de dieren en het warme licht van de vele lantaarns 
vulden het gehele achterhuis, het was een schitterend 
gezicht. Midden op de deel stond een tafel met alle-
maal pakketjes, netjes opgebonden in rode zakdoe-
ken. Uit de ketel boven de vuurmand in de hoek kwam 
de geur van heerlijke chocolademelk. Iedereen was 
sprakeloos en de kinderen die meegekomen waren, 
stonden met open mond te kijken.

De oude vader was de eerste die de stilte verbrak. 
“Jongen,” zei hij, “jij hebt begrepen waar het om gaat. 

Het hele achterhuis is gevuld met licht, en alsof dat 
niet genoeg is trakteer je ons ook nog eens rijkelijk. Je 
hebt je geld goed besteed en verstandig gehandeld. 
Je hebt niet alleen aan jezelf gedacht, maar ook nog 
eens aan ons en de buren die je hard nodig zult heb-
ben als je straks de boerderij gaat beheren. Ik ver-
trouw hem je graag toe. Vanaf nu zal de boerderij 
van jou zijn.” Iedereen klapte in de handen en felici-
teerde de jonge eigenaar.

De jongste zoon stond op, bedankte zijn vader en zei: 
“Voordat we samen wat drinken en daarna naar de 
Nachtmis gaan, wil ik nog wat zeggen. Ik wil de boer-
derij graag gaan verzorgen, maar kan het natuurlijk 
niet alleen. Daar ben ik nog veel te jong voor. Vader, 
u kunt hier rustig blijven wonen en genieten van uw 
oude dag.” Kijkend naar zijn twee broers zei hij: 
“Zolang als jullie willen, kunnen ook jullie hier blijven 
wonen tot je getrouwd bent of op je zelf gaat wonen. 
Als jullie me dan ook nog wat willen helpen met het 
werk, zou ik dat heel fijn vinden. En jullie beste buren, 
wanneer je hulp nodig hebt kun je op mij rekenen. Ik 
hoop dat dit ook van jullie kant zo zal zijn. Eet en 
drink nu, en voor ons allen een Zalig en Gezegend 
Kerstfeest.”

frater Ton Oostveen
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Frater Isidorus Nieland stierf op 14 
oktober van dit jaar te De Bilt. In dit 
In Memoriam willen wij hem de eer 
geven die hem toekomt en stilstaan 
bij zijn leven. Zijn overlijden kwam 
niet geheel onverwacht. Al enige 
tijd was hij ziek. Tekstgedeelten uit 
de necrologie bij de uitvaart en 
delen uit zijn bidprentje komen in 
dit artikel terug. Redactie.

Met het overlijden van frater 
Isidorus, Johan Nieland, verliezen 
wij een markante figuur binnen 
onze gelederen. Johan, geboren in 
Kiel-Windeweer (Groningen), is het 
tiende kind in een gezin van twaalf 
kinderen. Hij is een goede leerling 
met een uitzonderlijke aanleg voor 
rekenen. Korte tijd is hij werkzaam 
in een modezaak als jongste 
bediende. Omdat hij echter nog 
leerplichtig is, gaat hij terug naar 
de mulo. Op 14-jarige leeftijd 
maakt hij kenbaar dat hij het kloos-
ter in wil. Zijn neef, frater Camillus 
Heikens, brengt hem en zijn ouders 
in contact met de Fraters van 
Utrecht en zo komt Johan op het 
juvenaat waar hij zijn mulo 
afmaakt. Na het noviciaat behaalt 
hij zijn onderwijzersakte en tegelijk 
de wiskunde akte LO. Zijn twee 
wensen zijn uitgekomen: klooster-
ling worden en onderwijzer. 
Al in zijn jonge jaren en ook in zijn 
opleidingstijd en latere jaren heeft 
muziek een belangrijke plaats in 
zijn leven. Tot op hoge leeftijd 
speelt hij dwarsfluit. Eenmaal voor 
de klas behaalt hij de hoofdakte en 
het diploma hbs B. Hij is nu 
bevoegd en gaat aan het werk als 
docent. 

In al die jaren valt hij op door zijn 
grote kennis en aanleg en krijgt hij 
het advies om verder te leren. Dat 
doet hij aan de Universiteit van 
Amsterdam. Hij studeert af als doc-
torandus in de filosofie van de wis-
kunde met wiskunde en natuurkun-
de en de bevoegdheid voor het 
geven van sterrenkunde. Door het 
overlijden van zijn professor, dr. 
Beth, heeft hij zijn doctoraal studie 
nooit kunnen afronden.

Als we kijken naar wat Isidorus 
gedaan heeft in zijn fraterleven, 
kom je niet alleen een grote diversi-
teit tegen, maar ook een rode 
draad. Namelijk het altijd maar 
weer aanvaarden van een opdracht 
die je van boven af gegeven wordt. 
Niet wat hijzelf wilde doen stond 
bij hem voorop. Zijn levensmotto 
was eerder: waar je voor gevraagd 
wordt, dat doe je zo goed moge-
lijk.

Zijn arbeidzame leven in vogel-
vlucht:
Na zijn onderwijsopleiding ging hij 
eerst werken op een lagere school 
in Utrecht en daarna in Arnhem, 
maar het lesgeven aan deze jonge 
kinderen was nu niet direct voor 

hem weggelegd. Gezien zijn spe-
cifieke aanleg voor rekenen en 
wiskunde werd hij leraar wiskunde 
aan de Sint-Ludgerus kweekschool 
in Hilversum. Daar heeft hij ook 
een sportieve kant van zichzelf 
laten zien als sportleider op dit 
internaat, ondanks dat hij in zijn 
jonge jaren niet in bomen klom… 
De kampioensresultaten met het 
volley balteam mochten er zijn! 

De communiteit van Hilversum heeft 
Isidorus drie jaar meegemaakt als 
overste, maar de medebroeders 
kennen hem toch vooral als lid van 
het Algemeen Bestuur, een functie 
die hij ruim 20 jaar plichtsgetrouw 
heeft vervuld. Er werd vele jaren 
dankbaar gebruik gemaakt van 
zijn bijzondere kijk op zaken. Bui-
ten het bestuur werd hij door de 
medebroeders gezien als de denk-
tank van het bestuur, maar zelf 
vond hij zich totaal niet geschikt 
voor deze taak. “Ik ben ervoor 
gevraagd en dan doe je het,” 
waren zijn eigen woorden.

Toen de communiteit van de Hilver-
sumse kweekschool weg moest uit 
het gebouw waar de fraters woon-
den, bleek dat Isidorus niet geheel 
en al gebonden was aan het 
 traditionele van het kloosterleven. 
Hij stond ook open voor vernieu-
wing. Hij verhuisde met enkele 
medebroeders naar een huis aan 
de Alexanderlaan in Hilversum om 
samen het gemeenschapsleven 
meer bewust op te bouwen met 
specifieke aandacht voor sober-
heid, gebed en voor elkaar. 
Na het afsluiten van het actieve 

In Memoriam 

Frater Isidorus Nieland
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leven in Nederland ging hij naar 
Kenia, waar hij meegewerkt heeft 
aan de ontwikkeling van de eigen-
landse broedercongregatie van de 
Broeders van O.L. Vrouw van 
Altijddurende Bijstand in Koru in 
het Bisdom Kisumu. Dit was voor 
hem een gouden tijd omdat hij, zij 
het in alle bescheidenheid, een 
spirituele regel en de constituties 
voor deze prille gemeenschap 
mocht samenstellen. Lang heeft hij 
contact gehouden met de broeders 
in Koru. Mgr. Okoth, de aartsbis-
schop van Kisumu, sprak altijd zijn 
dankbaarheid uit aan het adres 
van Isidorus wanneer hij op bezoek 
was in De Bilt.
Later heeft Isidorus – samen met 
frater Daan Boonman z.g. – nadat 
hij hiervoor gevraagd was door ons 
Algemeen Bestuur, de eerste Indo-
nesische fraters begeleid bij het 
begin van hun zending in Lodwar. 

Terug in Nederland werd er op een 
minutieuze wijze gewerkt aan tek-
sten, die uitgegeven werden in het 
kader van de Religieuze Vorming, 
de REVO-boekjes ten dienste van 
de dagelijkse meditatie. Ook ver-
zorgde hij de gedenkboeken, die 
bij een ingang van de kapel liggen, 

waarin van de overleden mede-
broeders een gedachtenis is opge-
nomen. Tussen de verhalen van de 
overleden medebroeders zal ook 
nu zijn verhaal opgenomen worden.

In al die jaren heeft hij ook nog 
een andere belangstelling ontwik-
keld: op pelgrimage en bedevaart 
gaan. Isidorus was geen man van 
gewone vakanties, als één van de 
nadelen noemde hij het ontregeld 
raken van zijn gebedsleven. Hier 
raken we de snaar die deze 
bescheiden, trouwe en wel zeer 
eenvoudige mens typeert. Ondanks 
zijn hoge begaafdheid en uitzon-
derlijk grote kennis is Isidorus altijd 
heel eenvoudig gebleven. Zijn 
gebedsleven blijkt de noodzakelij-
ke bron om het vol te houden. Zijn 
kennis en inzicht zijn gestoeld op 
wijsheid die gedragen wordt door 
contact met zijn diepere lagen. Zijn 
vele pelgrimages en bedevaarten, 
waarover hij zeer boeiend wist te 
schrijven, waren voor hem ontspan-
ning en daarnaast een voedings-
bodem voor zijn religieuze leven. 
“Religieus zijn,” zo zei hij, “betekent 
voor mij dat je je leven inricht met 
God aan je zijde. Wandelen met 
God. Mijn hele leven heeft daar 

mee te maken. Of ik nu voor de 
klas stond of muziek maak.” 
De avond voor zijn overlijden was 
ik met een huisgenote bij frater 
Isidorus op bezoek in het Diakones-
senziekenhuis Utrecht. We hadden 
twee van zijn gebedenboeken 
meegenomen: een Bijbeltje en zijn 
Engelstalige Brevier. Omdat hij niet 
meer aanspreekbaar was en we 
wisten dat hij stervende was, heb-
ben we voor hem gebeden uit dit 
eigen Engelstalige Brevier. The 
Night Prayer, de Completen, ons 
kloosterlijk avondgebed, sluit af 
met de tekst: ‘Nu laat gij Heer uw 
dienaar gaan in vrede naar uw 
woord, want aanschouwd hebben 
mijn ogen uw heil.’ 
Of hij dit alles nog gehoord heeft, 
weet ik niet. Wel weet ik dat het 
een heel emotioneel moment was 
en ook het laatste wat we voor hem 
konden doen.
Boven aan de rouwkaart staat: 
Looft Hem met gezang en speelt op 
de fluit, uit Psalm 150. Hij speelde 
graag op de dwarsfluit. Eigenlijk 
een instrument dat, volgens mij, 
niet bij hem paste. ‘Dwars’ heeft hij 
zich nooit gedragen; juist doen wat 
van je gevraagd wordt, dat was 
zijn levensvisie. 
De dwarsfluit is stilgevallen, de 
vele  boeken liggen onaangeroerd. 
Gesterkt als Isidorus zich weet door 
Maria, die hij zich tot voorbeeld en 
hulp weet, heeft hij zijn rijke en 
vruchtbare leven in vol vertrouwen 
en overgave teruggegeven in de 
handen van zijn Schepper. Geluk-
kig is hem een lange lijdensweg 
bespaard gebleven. Isidorus, 
be dankt voor wie jij was en wat je 
voor ons en voor je familie, vrien-
den en bekenden hebt mogen 
betekenen.

frater Ton Oostveen
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Onlangs nam frater Kees Perdon 
na bijna 20 jaar trouwe dienst 
afscheid als archivaris van de con-
gregatie. Een gebeurtenis om zeker 
even bij stil te staan.

Als opvolger van de fraters Vincen-
tio Cox z.g. en diens assistent 
Meinrad Ruegsegger z.g. kreeg 
frater Kees Perdon per 1 februari 
1998 de functie van archivaris der 
congregatie toebedeeld. Hij zou 
qua werk met zijn neus in de boter 
vallen en het was dus maar goed 
dat hij niet geheel onervaren was. 
Sinds de jaren ‘70 namelijk was 
frater Kees al actief in het archief 
van Borculo waar hij de kronieken 
van de communiteit en het internaat 
bijhield. Ook bekommerde hij zich 
op verzoek van de directeur om het 
historisch archief van de Leo Stich-
ting, omdat er overal wel wát lag 
en ordening van zaken noodzake-
lijk was geworden. Dit alles deed 
hij naast al zijn andere ‘normale’, 

Afscheid van een archivaris

dagelijkse werk. Hij vond het niet 
erg want het was leuk en interes-
sant, dat archiefwerk.

Dit nam echter niet weg dat hij als 
congregatiearchivaris toch voor 
een enorme klus kwam te staan. Er 
moesten twee projecten tot een 
goed einde worden gebracht: de 
viering van het 125-jarig bestaan 
van de congregatie en het klaar-
maken van het congregatiearchief 
voor overbrenging naar de Kloos-
terachieven Nederland in St.-Aga-
tha.
Allereerst moest zijn ervaring met 
de typemachine vervangen wor-
den door enige kennis van en han-
digheid met de computer. Dat lukte: 
oefening baart kunst!
Door veel te lezen maakte frater 
Kees zich vervolgens veel kennis 
eigen over het reilen en zeilen van 
de congregatie, haar besturen, 
gebouwen, communiteiten, de 
scholen, de drukkerij enz. Alle ver-
gaarde kennis en informatie werd 
verwerkt in een prachtige tentoon-
stelling en het congregatiejubileum 
van 13 augustus 1998 kon waardig 
worden gevierd. Een eerste presta-
tie was geleverd!
De tweede klus nam meer tijd in 
beslag. Alle stukken de congre-
gatie betreffend moesten worden 
gesorteerd en opgenomen in 
indexen, die ook digitaal beschik-
baar moesten worden gesteld. 
Gelukkig kreeg frater Kees hierbij 
hulp. De heren Ad van Huygevoort 
en Otto Lankhorst kwamen regel-
matig naar het archief aan de 
Kromme Nieuwegracht te Utrecht 
om frater Kees meer vertrouwd te 
maken met de kneepjes van het 

inventariseren en indexeren. Zij 
deden dit vanuit de Stichting 
Diensten centrum Kloosterarchieven 
Nederl and, een stichting die speci-
aal in het leven geroepen was voor 
een goede ontsluiting van archie-
ven voordat ze naar het Erfgoed-
centrum zouden worden overge-
bracht. 

Frater Kees is naar zijn zeggen 
veel interessante dingen tegenge-
komen in die tijd. Hij noemt het 
archief met de geschiedenis van 
het speciaal onderwijs, geschreven 
door frater Ambrosius Woerde, die 
ook methodes opzette voor dit 
onderwijs, de liederen van frater 
Johannes Smit, de ‘feestman’ van 
de congregatie, en de geschiede-
nis zoals vastgelegd door frater 
Franciscus Hafkenscheid. Natuur-
lijk is er meer, maar dit maakte echt 
indruk.

Uiteindelijk leidden de vele inspan-
ningen ertoe dat er vlak voor de 
verhuizing van de fraters van 
Utrecht naar De Bilt in 2005 meer 
dan 500 dozen met dossiers in een 
verhuiswagen geladen konden 
worden om een nieuwe plek te 
krijgen in het Erfgoedcentrum voor 
Nederlands Kloosterleven, geves-
tigd in het Kruisherenklooster van 
Sint-Agatha. Ruim 100 kloosterge-
meenschappen brengen hier hun 
archieven, boeken en voorwerpen 
bijeen. Het erfgoed kan door 
belangstellenden worden geraad-
pleegd in een studiezaal en in 
 tentoonstellingen. Het centrum richt 
zich op de geschiedenis en de 
betekenis van kloosterlingen in 
Nederland. 

Onder Ons nr. 4 - 2017

10



Maar niet alles is naar elders 
gegaan en er is nog steeds een 
archief in De Bilt, maar nu hoofdza-
kelijk alleen nog Nederland betref-
fend. Het archief van Indonesië is 
overgebracht naar Malang waar 
het Algemeen Bestuur zetelt, Kenia 
is nog wel in Nederland, maar dat 
archief is heel klein. De archieven 
van de scholen zijn merendeels in 
beheer bij de betreffende school of 
parochie. Er werkten daar welis-
waar fraters, maar de scholen had-
den een eigen schoolbestuur. Uit-
zondering daarop is een groot 
deel van het archief van de Grego-
riusschool te Utrecht uit de tijd dat 
de fraters het schoolbestuur vorm-
den en alle leraren leverden.

Van de Gregorius Drukkerij is er 
jammer genoeg veel verloren 
gegaan; er werd daar heel rigou-
reus opgeruimd. Gelukkig is er ook 
het nodige bewaard gebleven, 
onder andere een boek over de 

kampervaringen in Indonesië van 
Nederlandse fraters.

Terugkijkend op dit alles zegt frater 
Kees het jammer te vinden nu te 
stoppen, maar gezondheidsrede-
nen nopen hem daartoe. Hij kijkt 
echter graag terug op zijn werk en 

is dankbaar voor de assistentie die 
hij daarbij gedurende vele jaren 
kreeg van de fraters Johan Brum-
melhuis en Leo Ruitenberg. Frater 
Johan richt zich als archiefmede-
werker vooral op foto’s en dia’s, 
terwijl frater Leo zich inzet voor 
bijzondere gebeurtenissen zoals 
exposities en jubilea.
Frater Kees zal zich voorlopig nog 
blijven inzetten voor het archief van 
het Fraterhuis St.-Jozef. Mevrouw 
Marianne Vermeer is door het 
bestuur aangesteld als zijn opvolg-
ster en mag zich nu, naast secreta-
ris, ook archivaris noemen. Haar 
zullen we over een poosje eens de 
kans geven in Onder Ons te vertel-
len of het archiefwerk haar bevalt.

In oktober werd met een diner op 
passende en gezellige wijze 
afscheid genomen van archivaris 
frater Kees Perdon. Rest ons hem 
ook via Onder Ons nog hartelijk te 
bedanken, want ook voor artikelen 
in dit blad konden wij altijd een 
beroep op hem doen.
Frater Kees het ga u goed!

Adri Vergeer

Op de foto vlnr: archiefmedewerkers fraters Leo Ruitenberg en Johan Brummelhuis, 
 Marianne Vermeer, de nieuwe archivaris, en frater Kees Perdon, de scheidend archivaris.
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Sinds februari 2016 hebben we er 
in ons Fraterhuis Sint-Jozef een aan-
tal huisgenoten bijgekregen. Het 
zijn Medische Missiezusters. Een 
aantal van deze zusters woont in 
Overvecht, Utrecht, maar ook bij 
hen begon de leeftijd een rol te 
spelen bij het zelfstandig verder-
gaan. Toen er dan ook een moge-
lijkheid kwam dat zij naar het Fra-
terhuis Sint-Jozef konden komen om 
daar te wonen, werd deze moge-
lijkheid overwogen en besloot men 
om van dit aanbod gebruik te 
maken.
Het Fraterhuis Sint-Jozef is gelegen 
aan de Schorteldoeksesteeg op de 
grens van De Bilt en Zeist. Het is 
een mooi eigentijds gebouw met 
mooie appartementen, een grote 
kapel, met medische verzorging, 
een goede huiskamer en een grote 
recreatieruimte. Iedere bewoner of 
bewoonster heeft zijn of haar eigen 
appartement en dit is erg ruim.

Medische Missiezusters
De Congregatie van de Medische 
Missiezusters werd in 1925 gesticht 
door dokter Anna Maria Dengel. 
Vanuit de Kerk hebben de zusters 
het charisma ontvangen van de 
helende aanwezigheid van Chris-
tus. Hun hele leven is daarop afge-
stemd en men probeert vanuit het 
werk gestalte te geven aan Gods 
aanwezigheid.
Het is nog een betrekkelijk jonge 
religieuze gemeenschap die toch 
al in vele delen van de wereld haar 
werk verrichtte zoals in Amerika, 
Europa, Afrika en in Azië.

In gesprek met zuster Gertrude Vlaar

(Samen met zuster Mien Leistra had ik een gesprek met haar)

Zuster Gertrude Vlaar
Zuster Gertrude Vlaar is één van 
hen. Zij werd geboren in 1926 in 
het plaatsje Zwaag in Noord- 
Holland. Het was een klein, rustig 
dorpje waar de mensen tevreden 
waren en hard werkten. Zij was de 
jongste van het gezin Vlaar en ze 
volgde de lagere school zonder 
moeite. Daarna ging ze naar de 
huishoudschool. Maar de onder-
wijzer van de lagere school had al 
snel gezien dat er in dat meisje 
meer mogelijkheden scholen. En 
zo adviseerde hij haar om naar de 
mulo te gaan. Alsnog veranderde 
Truus van school en ging ze de 
mulo volgen. In die tijd werden 
door zelatrices boekjes rondge-
bracht van de missiecongregaties. 
Ook in Zwaag en in Zwaagdijk 
werden deze rondgebracht. Truus 
was één van deze zelatrices. Ook 
las ze zelf dit blaadje regelmatig.

Op het einde van haar mulostudie 
in Hoorn, kwam zij tot het besluit 
om ook naar zo’n missieklooster te 
gaan, want ze wilde zelf ook graag 
missiezuster worden. Haar onder-
wijzer werd kwaad toen hij hoorde 
dat Truus toch de keuze maakte om 
naar het klooster te gaan in plaats 
van verdere studies te volgen.
Zij meldde zich in 1947 aan bij de 
Medische Missiezusters in Imsten-
rade en begon aan haar kennis -

makingsperiode. Hierna werd zij 
opgenomen in de gemeenschap 
en begonnen voor haar de jaren 
van het kloosterleven.
In 1950 deed zij haar eerste gelof-
ten en na een aantal jaren met tij-
delijke geloften deed zij in 1955 
haar geloften voor het leven. Dit 
noemen we ook wel de Eeuwige 
Geloften. En zo werd zij een vol-
waardig lid van deze religieuze 
gemeenschap.
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Verpleging
Intussen was Gertrude Vlaar, zoals 
ze nu als zuster heette, begonnen 
aan de opleiding voor verpleging. 
Zij volgde de studie verpleegster/
vroedvrouw. Zij kreeg haar oplei-
dingen in het ziekenhuis van Heer-
len en in de Vroedvrouwenschool. 
Hierna was ze klaar voor het zie-
kenhuiswerk. Na alles te hebben 
afgerond kon zij benoemd worden 
op één van de werkterreinen van 
de zusters.

Zuid-Afrika
Haar eerste standplaats in Zuid-
Afrika werd het naar Ernest Oppen-
heimer vernoemde ziekenhuis in 
Oranje Vrijstaat, in het plaatsje 
Welkom. Hier was zij verantwoor-
delijk voor de algemene hygiëne in 
het ziekenhuis met 800 bedden. 
Het was nog in de tijd van de 
apartheid en het was een zieken-
huis voor de inlandse bevolking uit 
de goudmijnen. Het was geen 
gemakkelijke taak en hun moed 
was dan ook bewonderenswaar-
dig.
Het ziekenhuis had ‘cleaners’ in 
dienst. Dit waren mannelijke arbei-
ders die voor allerlei huishoudelijke 
diensten zorgden. Zij zorgden in 
het ziekenhuis voor het schoonhou-
den van alle ruimtes. Neen, geen 
vrouwelijke bedienden, dat was 
toen nog niet mogelijk. De blanke 
gemeenschap in dit plaatsje Wel-
kom, keken met argusogen naar dit 
goed draaiende, schone zieken-
huis. En dan nog wel voor de 
inlandse bevolking! Je zou kunnen 
zeggen: ‘De zusters waren niet zo 
welkom in Welkom…’ 

Kenia
Na een groot aantal jaren werd 
zuster Gertrude gevraagd voor de 
missie in Kenia. Zij werd benoemd 

tot verpleegster/vroedvrouw in 
Nangina, een wat kleiner zieken-
huis in het westen van Kenia, kort 
aan de grens met Uganda. Hier 
heeft zij haar laatste jaren in de 
missie gewerkt.

Nederland
De tijd was aangebroken om terug 
te keren naar Nederland, omdat 
de tropen ook voor haar hun tol 
eisten en ze toe was aan de perio-
de om het rustiger aan te doen. Bij 
haar terugkeer heeft zij eerst eens 
rondgekeken wat de mogelijkhe-
den waren, en ook hoe zij met 
haar kloosterleven gestalte kon 
geven aan haar religieus-zijn. 
Gebed, meditatie en bezinning 
waren daarbij van groot belang. 
Ook het nuttig en prettig invullen 
van haar vrije tijd was een belang-
rijke factor. Zo kon zij haar hobby 
van gedichten maken, nieuw leven 
inblazen. 

Eerst heeft zij een aantal jaren in 
de Nikola-kommuniteit geleefd en 
gewoond. Daarna heeft zij met 
een groep medezusters in Utrecht 
Overvecht haar leven gedeeld.
Begin 2016 kreeg zij de gelegen-
heid om samen met enkele andere 
Medische Missiezusters naar de 
fraters in De Bilt te gaan. Zij kende 
deze plaats reeds en verlangde 
ernaar om daar te gaan wonen, 
ook omdat dit een religieuze 
gemeenschap is waar zij met de 
medebewoners en medebewoon-
sters regelmatig mee kan doen met 
bezinningsmomenten, meditatie en 
bijbelbijeenkomsten.

En zo wonen er sinds februari 2016 
al zes Medische Missiezusters op 
de Schorteldoeksesteeg, samen 
met de fraters en andere medebe-
woners.
Gertrude zou ons gesprek graag 
willen afsluiten met een van haar 
gedichten. Dit gedicht heet: ‘De 
uitdaging’.

De uitdaging
tot wasdom brengen
wat geen kansen had
in beweging blijven
en bewogen zijn
dieper groeien
naar een zelfverstaan
het verleden dragen
in volwassenheid
Met dank,

frater David Mullink
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Kort Nieuws

 Op 12 september hadden we onze jaarlijkse 
‘zomerslotmiddag’. Dit jaar met in het eerste deel 
zang, muziek, verhalen en vertelling door de eigen 
bewoners. Aansluitend was er een indrukwekkend 
optreden van een goochelaar. Wonderlijk wat de 
man zoal liet zien. Al stonden enkele toeschouwers 
zeer dichtbij, hij verraste hen toch met onverklaar-
bare trucs, hoe goed er ook gekeken werd.

 Op 13 september kwam zuster Lidwien Pragt 
wonen in het St.-Jozefhuis. Ook zij is een medische 
missiezuster waarmee het gezelschap uitgebreid 
werd tot zes. Een hartelijk welkom viel haar ten 
deel met de wens dat zij zich spoedig thuis zal 
voelen.

 Op 19 september kwam frater Hans Wennekes 
definitief naar huis. Na ruim 25 jaar Kenia een 
hele overgang. Wij hopen dat Hij zich spoedig 
thuis voelt. Hans betrok eerst Huize Lemania, maar 
op 20 oktober verhuisde hij naar het Sint-Jozefhuis.

 Door een ongelukkige val belandde frater Roland 
Disch in het ziekenhuis. Gelukkig bleek er niets 
gebroken te zijn en kon hij na enige dagen het 
ziekenhuis verlaten. Via het St.-Jozefhuis, alwaar hij 
enige weken verbleef, kon Roland op 31 oktober 
huiswaarts keren.

 Per 1 september heeft het bestuur mevr. Marianne 
Vermeer benoemd tot archivaris van het Religieus 
Huis Nederland. Zij volgt frater Kees Perdon op die 
deze taak vervulde vanaf 1998. Frater Kees stond 
aan de wieg van het overbrengen van het archief 
naar de Kloosterarchieven in Sint Agatha.

 Op 28 september vertrok frater Efrem vanuit 
Malang naar Kenia, hij gaat werken in Lodwar.

 Op 9 oktober werden in het St.-Jozefhuis de kloos-
terjubilea gevierd van de fraters Hans Wennekes 
en Wim Versteeg. Beiden waren 60 jaar frater.

 Met de komst van frater Hans Wennekes uit Kenia 
eindigden de werkzaamheden van de Nederland-
se fraters aldaar. Dit werd min of meer feestelijk 
herdacht op 23 oktober, zie het verslag in dit num-
mer.

 Op 8 november arriveerde zuster Cecilia Bottelier 
in De Bilt alwaar ze deel gaat uitmaken van de 
communiteit. Daarmee komt het aantal medische 
missiezusters op zeven. Langs deze weg wensen 
wij haar alle goeds in haar nieuwe omgeving.

 De fraters Wilfried van der Poll en Leo Ruitenberg 
vertrokken 11 november naar Indonesië om, samen 
met enkele Indonesische fraters, te werken aan de 
vernieuwing van de constituties. Op zondag 26 
november keerden zij terug in Nederland.

 Op 10 november werd de traditionele quiz 
gespeeld. Mevr. Lineke van Wolferen had 40 pitti-
ge vragen opgesteld. Onder toezicht van haar 
man Willem werd diep nagedacht over de ant-
woorden. Tot ieders verrassing won niet één der 
bewoners maar een bezoeker, gevolgd door nog 
een bezoeker. Bewoner frater Ton Oostveen ein-
digde als derde. Toch nog brons.

 De Indonesische frater Bartolo-
meus Tefa viert dit jaar zijn 
50-jarig kloosterfeest. 

 In de volgende Onder Ons 
staan we daar uitvoerig bij stil. 

 Voor nu is een hartelijke 
 felicitatie op zijn plaats. 

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

19 – 08 – 2017 Frater M. Amatus BHK in Indonesië, in de leeftijd van 83 jaar,
 te Surabaya. Hij was woonachtig in de communiteit 
 Santo Vinsensius a Paulo in Surabaya. 

23 – 09 – 2017 Frater Servatius (Cor) van Diemen, in de leeftijd van 89 jaar.
 Hij overleed in het Fraterhuis Sint-Jozef te De Bilt.

27 – 09 – 2017 De heer Wim Pasman, in de leeftijd van 92 jaar. 
 Hij was woonachtig in Oldenzaal.
 Zwager van frater Hans Wennekes.

27 – 09 – 2017 De heer Rudi Brummelhuis, in de leeftijd van 72 jaar. 
 Hij was woonachtig in Hengevelde.
 Hij was de broer van frater Johan Brummelhuis.

14 – 10 – 2017 Frater Isidorus (Johannes Jacobus Franciscus) Nieland
 in de leeftijd van 90 jaar. 
 Hij woonde in het Fraterhuis Sint-Jozef in De Bilt, 
 hij overleed in het Diakonessenziekenhuis te Utrecht.

21 – 10 – 2017 De heer Bennie Huirne, in de leeftijd van 82 jaar,
 te Rietmolen. 
 Hij was de broer van frater Henk Huirne.

30 – 10 – 2017 Frater Leo (Placidus) Heggelman, 
 in de leeftijd van 99 jaar. 
 Hij overleed in het Fraterhuis Sint-Jozef te De Bilt.
 In de volgende Onder Ons zal een 
 In Memoriam van frater Heggelman
 worden opgenomen. 

“MAAR VROEG OF LAAT VERSCHIJNT HET LAND
DAT ELK VERSTAND TE BOVEN GAAT,
WAAR IK VOLMAAKT OPNIEUW ONTMOET,
WIE IK VOORGOED WAS KWIJTGERAAKT.”

 Fr. David Mullink
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Frater Servatius, Cor van Diemen, 
stierf op 23 september van dit jaar 
te De Bilt. In dit In Memoriam willen 
wij stilstaan bij zijn leven en hem 
de eer geven die hij verdient. Zijn 
overlijden kwam niet geheel onver-
wacht. Al geruime tijd was hij ziek. 
Enkele dagen voor zijn overlijden 
ontving hij de ziekenzalving. Tekst-
gedeelten uit de necrologie bij de 
uitvaart en delen uit zijn bidprentje 
komen in dit artikel terug. Redactie.

In zijn gedachteniswoord tijdens 
de uitvaart van frater Servatius 
begon overste frater Wilfried van 
der Poll met de hieronder volgende 
tekst uit psalm 130: 
Gretig zie ik naar Hem uit, meer 
dan wachters naar de ochtend. 
Meer dan wachters naar de och-
tend hunkert Israël naar Hem. Want 
de Heer is steeds barmhartig, zijn 
genade onbeperkt.

Waarom juist deze tekst? Met het 
beeld van de wachter, de man die 
op de uitkijk staat of anders gezegd 
iemand die de situatie goed in het 
oog houdt, wil ik Servatius schetsen 
en zo kennen velen hem ook. 

Veel kapelgasten van ons Frater-
huis kennen hem als ‘De frater’ die 
bij de deur stond op zondagmor-
gen en bij bijzondere vieringen en 
ieder die naar binnen ging nauw-
lettend volgde. De laatste tijd was 
het echter zittend vanuit een stoel, 
maar zijn nauwlettende aandacht 
is altijd dezelfde gebleven. 

Frater Servatius, Cor van Diemen, 
werd op 27 maart 1928 geboren in 

In Memoriam 

Frater Servatius van Diemen

Vinkeveen-Waverveen. Cor kwam 
uit een goed katholiek gezin. Hij 
werd thuis gedoopt omdat het te 
riskant was met de pas geboren 
Cor naar de kerk te gaan. Moeder 
stierf toen Cor een jaar oud was. 
“Mijn tweede moeder was een 
schat van een mens. Ik heb pas veel 
later ontdekt dat zij niet mijn eigen 
moeder was,” zijn z’n eigen woor-
den. Vader was groenteman en 
wilde geen groenteboer genoemd 
worden, want hijzelf en zijn zoons 
haalden de groente op bij de boe-
ren en de tuinders, om deze huis 
aan huis te verkopen. Nadat de fa-
milie Van Diemen vanuit Vinkeveen-
Waverveen naar Hilversum ver-
huisde, volgde Cor de lagere school 
en de Aloysius-mulo bij de fraters. 
Later ging hij naar de kweekschool 
in Zeist. Over zijn keuze voor het 
kloosterleven zegt hij laconiek: 
“Daar ben ik eigenlijk gewoon in-
gerold.” De oorlogsjaren als juvenist 
waren avontuurlijk, Cor kon aanste-
kelijk vertellen over die tijd. 

Zijn noviciaat deed hij op Kasteel 
Heemstede in Houten. Hij deed dit 
samen met een andere jongen uit 

de voormalige Joseph-parochie in 
Hilversum: Piet Fennis, frater Ange-
lico. 
Na het behalen van de onderwijs-
akten werkte hij achtereenvolgens 
op drie basisscholen te weten: de 
Petrus Canisius, St.-Catharina en 
de Aloysiusschool, alle drie in 
Utrecht. Onderwijs geven met 
name als vakleerkracht handenar-
beid, dat heeft Servatius vanaf 
1953 tot aan zijn pensioen gedaan. 
Op de Aloysiusschool kwam zijn 
technische bekwaamheid goed 
van pas tijdens de jaarlijkse song-
festivals, waarbij hij voor het licht 
en het geluid zorg droeg.
De kroon op zijn werk was de eer-
ste prijs met een handenarbeidpro-
ject. Hij kreeg met de gehele klas 
een rondvlucht boven Amsterdam 
plus een rondleiding op Schiphol.

Servatius had een grote feeling 
voor techniek en het was dan ook 
geen wonder dat het bestuur van 
de congregatie hem belastte met 
het onderhoud van de huizen. Hij 
behaalde diverse diploma’s, alle-
maal betrekking hebbend op elek-
trische installaties en bouwtechniek. 
Daarom werd hij ook technisch 
adviseur voor de communiteiten en 
diverse scholen. 
Zoals menig frater die in het onder-
wijs werkzaam was, bracht Servati-
us na schooltijd veel tijd door in het 
jeugdwerk. Bij de Spoorzoekers en 
Pioniers van de Aloysiusparochie 
verzorgde hij de instuif. Tijdens de 
school- en zomerkampen sliep hij 
als een echte ‘wachter’ bij de tent 
waar de etenswaren waren opge-
slagen. Daarnaast was hij de steun 
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en toeverlaat van de kampleiding, 
want Servatius wist overal raad op.

Zijn inzet op en rond het voetbal-
veld van zijn geliefde club Celeri-
tudo had zijn bijzondere aandacht, 
als bestuurslid maar ook als kanti-
nebeheerder. Later is dit VSC 
geworden na een fusie van drie 
voetbalclubs. Als waardering ont-
ving hij in 2005 de prestatiebeker 
voor zijn jarenlange inzet en ook 
voor de totstandkoming van de 
VSC-kantine. In het verlengde 
hiervan werd Servatius secre-
taris van de Stichting Loterij 
Utrecht een overkoepeling 
van 26 sportverenigingen in 
Utrecht. 
Hoe groot zijn clubliefde 
was, blijkt uit het volgende: 
Na zijn overlijden stuurde 
een bekende ons een mailtje 
met een krantenartikel over 
frater Servatius toe met de 
kop: ‘Voor God en VSC’. Het 
artikel begint met een katern 
waarin de volgende opmer-
king: Voetbal is religie. Geen 
gekke gedachte daar talloze 
clubs zijn opgericht door de 
kerk. Waar God zich bij de 
meeste allang niet meer laat 
zien, is Hij bij het Utrechtse 
VSC nog altijd goed verte-
genwoordigd in de persoon 
van frater Cor van Diemen. 
”Gevloek in de kantine? Ach, ik 
ben wel wat gewend.”

Iedereen die hem gekend heeft in 
zijn activiteiten zal beamen, dat hij 
stond waarvoor hij zich inzette, 
met hart en ziel. Hij was geen pra-
ter, maar een echte doener. Hij wist 
wat hij wilde en zo diende het dan 
ook te gebeuren. Hij had echter 
ook oog voor de mens, wat bij-
voorbeeld bleek als er te weinig 

personeel aanwezig was, dan 
hielp hij bij de afwas in de spoel-
keuken. Dit heeft hij tot in zijn laat-
ste maanden ook in De Bilt volge-
houden.

In 2005 verhuisde Servatius samen 
met andere medebroeders naar 
het Fraterhuis St.-Jozef in De Bilt. De 
eerste jaren waren een voortzetting 
van de werkzaamheden die hij al 
jarenlang in het Utrechtse St.-Gre-
goriushuis deed. Snel kreeg hij 

assistentie van Baan Euser en 
samen hebben zij dan ook menig 
klusje hier in huis geklaard. Was 
het in het begin dat Baan meeliep 
met Servatius, in de laatste jaren 
waren de rollen omgekeerd en liep 
Servatius met Baan mee. Totdat hij 
het niet meer kon en hij steeds weer 
opnieuw zaken moest loslaten 
omdat het hem teveel werd. 

Servatius was niet iemand die veel 
woorden nodig had, maar wel wist 

hij altijd rake antwoorden te geven, 
waardoor de ander soms op het 
verkeerde been gezet werd of aan 
het denken gezet werd. Zijn humor 
heeft hij tot aan het eind behouden.
In het laatste jaar hebben we alle-
maal een steeds verdere teruggang 
bij Servatius kunnen waarnemen. 
Na een val en daardoor opname 
in het ziekenhuis en de mededeling 
dat er longkanker geconstateerd 
werd, was er haast geen sprake 
meer van een goede communica-

tie.  

Als een naam iets kan zeg-
gen over iemands leven, dan 
is dit zeker bij Servatius het 
geval. Over de keuze van 
zijn kloosternaam zegt hij: 
“Die naam heb ik bewust 
gekozen, want ik wilde die-
nend in het leven staan, Ser-
vatius betekent immers die-
naar.” Dat dit geen loze keuze 
geweest is, zal ieder die hem 
kent beamen. 

Dit In Memoriam begon met 
de woorden uit psalm 130:
Gretig zie ik naar Hem uit, 
meer dan wachters naar de 
ochtend. Meer dan wachters 
naar de ochtend hunkert 
 Israël naar Hem. Want de 
Heer is steeds barmhartig, 

zijn genade onbeperkt.
Het is goed hier aan het einde nog 
even bij stil te staan. Ook Servatius 
heeft in de laatste tijd van zijn leven 
uitgezien naar Hem, gretig wellicht. 
Hij mag nu ervaren dat de Heer 
altijd barmhartig is en dat Zijn 
genade ook voor hem onbeperkt 
is. Servatius bedankt voor je inzet 
en je vruchtbare leven.

frater Ton Oostveen
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Op de foto hireboven ziet u de 
eerste ‘Kenia-fraters’; staand v.l.n.r.: 
Leonardo Jenster, Bruno Peters, Eloy 
Mullink, Loyola Janssen, Romualdus 
Schrama, Marinus Fakkeldij en, zit-
tend uiterst rechts, Pontianus Scho-
bre. Helemaal links zit algemeen 
overste frater Albertus Kras, in het 
midden zit kardinaal Alfrink.

Op 28 september 1958 vertrok 
frater Pontianus als eerste Neder-
landse frater naar Kenia. Op 30 
september kwam hij aan in 
Mawego en voor dat het einde van 
het jaar daar was, waren er zeven 
fraters. Eén van hen was frater 
Loyola, ons nu beter bekend als 
frater Wim Janssen, degene die op 
dit moment nog steeds de adminis-
tratie van Onder Ons verzorgt!
Op 19 september 2017, 59 jaar 
later, vertrok frater Hans Wennekes 
als laatste uit Kenia. In de tussentijd 
werkten er vele Nederlandse fra-
ters en enkele medewerkenden in 
vele plaatsen, op vele scholen en 
bij verschillende sociale projecten. 

Op 23 oktober was er in het Frater-
huis St.-Jozef een middag voor 
 fraters en genodigden om dit histo-

rische tijdperk 
op waardige 
wijze af te slui-
ten. Het werd 
een mooi ge-
beuren. De mid-
dag begon met 
een gebeds-
dienst in de ka-
pel. Er waren 
mooie gebeden 
en lezingen, 

maar echte indruk maakte toch de 
lichtritus. Hierbij werden de 13 
plaatsen genoemd waarheen de 
fraters gezonden werden, terwijl er 
op een grote landkaart van Kenia 
voor iedere plaats een kaars werd 
ontstoken. Vervolgens werden de 
42 namen genoemd van de fraters, 
partners, geassocieerden en ande-
ren, die er vanuit de congregatie 
werkten.
Na de dienst gingen we voor 
het volgende programmaonderdeel 
naar de oude refter. Na de koffie 
was er voor alle aanwezigen een 
hartelijk welkom van frater Leo Rui-
tenberg, die tevens melding maakte 
van de ontvangen afzeggingen.

Hierna werd een brief voorgelezen 
van algemeen overste frater Venan-
sius Edi Budi Santosa. Hij sprak zijn 
dank uit voor alle prestaties, loyali-
teit en toewijding van de fraters 
aan het werk in Kenia. Verder zei 
hij te hopen dat dit een voorbeeld 
zal zijn voor de Indonesische 
medebroeders en dat hij – alhoe-
wel ver weg – in gedachten aan-
wezig zal zijn bij de markering van 
het historische moment waarvoor 
wij bijeen zijn in De Bilt.

Na een kleine pauze is dan het 
woord aan overste frater Wilfried 
van der Poll. Hij begint bij het 
begin, en wel in 1928. In dat jaar 
gingen de eerste twee Nederland-
se fraters naar toenmalig Neder-
lands Oost-Indië en na hen volgden 
er nog velen.
Na het zelfstandig worden van 
Indonesië in 1948 echter ging uit-
zending van Nederlandse missio-
narissen steeds moeizamer. Daar 
kwam in 1957 de encycliek Fidei 
Donum nog bij, waarin paus Pius 
XII opriep om missionarissen naar 
Afrika te sturen.
Deze twee factoren leidden ertoe 
dat in er 1958 ook fraters van 
Utrecht naar Afrika gingen. Om 
fraters daarvoor te kunnen vrijma-
ken, werd het pensionaat in Zeist 
op geheven. Anders dan in 1928 
namelijk, toen er steeds meer fraters 
bij kwamen, toonden de jaren ‘50 
al een krimp van jonge aanwas.
De keuze van de fraters voor Afrika 
kwam uit op Kenia, waar begon-
nen werd in een plattelands 
ambachtsschool in het westen van 
Kenia, in Mawego. Van alle fraters 
die in de jaren daarna naar Kenia 
zijn gegaan, zijn er nu nog vier in 
leven. Frater Loyola (de eerder 
genoemde Wim Janssen) en de 
fraters Ton Oostveen, David Mul-
link en Paul Steverink. Met dank 
voor alle inzet, en allen een vrucht-
bare middag wensend besloot fra-
ter Wilfried zijn speech.

De volgende bijdrage in de her-
denkingsmiddag was een brief van 
de heer Leonard Oloo die voorge-
lezen werd door fr. Leo.

Kenia 1958 – 2017
59 jaar historie
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Begin zestiger jaren werd Kenia 
politiek onafhankelijk en gecon-
fronteerd met de drie belangrijkste 
vijanden armoede, onwetendheid 
en ziekte. Er werd al geprobeerd 
hier iets aan te doen, maar het was 
nog lang niet genoeg. Daarom 
zocht bisschop Otunga van Kisii 
hulp bij Nederlandse missionaris-
sen en vroeg hen middelbare scho-
len op te zetten.
De heer Oloo was één van de eer-
ste leerlingen van de in 1962 
gestarte St.-Josephs Middelbare 
School in Rapogi. “Het was mijn 
eerste ontmoeting met de fraters 
van Utrecht als mijn leraren en 
opvoeders. Door hun mentorschap 
ben ik wat ik nu ben: al bijna 40 
jaar werkzaam in verschillende 
aspecten van ontwikkelingswerk.”
De fraters hebben veel bijgedragen 
aan de ontwikkeling van Kenia en 
hoogwaardige instituten nagela-
ten. Vanwege bijzondere omstan-
digheden was het hem niet moge-
lijk naar Nederland te komen, 
maar vereerd met de uitnodiging 
en in dankbaarheid deelde hij de 
dag met ons in absentia en vroeg 
Gods zegen voor allen en Zijn vre-
de voor Kenia.

De volgende spreker was frater 
Lawrence Obiko, algemeen overste 
van de Fraters van Tilburg. Hij werd 
geboren in het district Kisii in het 
westelijk deel van Kenia. Sinds 
2008 is hij vanwege bestuursfunc-
ties in Nederland. 
In prima Nederlands, en spontaan 
uitgesproken zonder van papier te 
lezen, vertelde hij hoe de nauwe 
betrekkingen tussen de congrega-
ties van Tilburg en Utrecht tot stand 
kwamen. Die dateren al vanaf het 
allereerste begin, toen de eerste 
kandidaten van Utrecht tussen 
1871 en 1873 in Tilburg hun vor-
ming kregen. In 1958 gingen ook 
leden van beide congregaties tege-
lijk naar Kenia  en ook daar bleven 
derhalve de contacten. 
Zelf maakte frater Obiko als student 
voor het eerst kennis met de fraters 
van Utrecht. Frater Obiko heeft 
goede herinneringen aan fraters 
die hij heeft leren kennen en waar-
deren en is dankbaar voor hun 
werk voor de Kenianen. Hij sprak 
ten slotte de hoop uit dat na de 
daadwerkelijke beëindiging van 
de Nederlandse aanwezigheid het 
vuur met Gods zegen brandend 
gehouden mag worden door een 

nieuwe generatie fraters uit Indone-
sië.

Het is al enkele malen benadrukt: 
het gaat deze middag op de eerste 
plaats om het geheel van de 
Nederlandse werken in Kenia 
gedurende 59 jaar. En we wisten 
het eigenlijk al wel, maar we zijn er 
zowel mondeling als schriftelijk 
nog eens op gewezen dat er veel 
indrukwekkends is gebeurd en dat 
er velen zijn die daar erg dankbaar 
voor zijn.
Als laatste Nederlandse Frater van 
Utrecht heeft Hans Wennekes defi-
nitief de Keniaanse missie verlaten. 
En als ‘laatste frater’ kreeg hij het 
laatste woord. Hij praatte over het 
project en hoe veel dit betekent 
voor veel kinderen die er nieuwe 
kansen door krijgen en soms ook 
veel bereiken.
Over of het wel kon, voorgoed 
terugkeren naar Nederland. Over 
zijn afscheid van de kinderen, de 
staf, de parochie en het bisdom, 
waarbij ieder zijn beste beentje 
voorzette.
En over de overdracht van zijn taken 
aan zijn Indonesische medebroeder 
frater Alexius, die nu al tien jaar op 
het centrum werkt. Frater Hans is 
ervan overtuigd dat hij zijn uiterste 
best zal doen om Nadirkonyen 
goed te beheren en verder uit te 
bouwen. Frater Alexius zal daarbij 
geassisteerd worden door zijn 
medebroeder frater Efrem en hope-
lijk volgen er meer. Dan gaat het 
werk in Kenia toch nog door!
Moge het zo zijn.

De dag werd afgesloten met een 
glaasje en een heerlijk koud buffet. 
Een waardige en gezellige afslui-
ting van een tijdperk

Adri Vergeer

Op de foto vlnr: Frater Damianus, lid AB; Tony Woods, voorzitter van de Board;  
Frater Venansius, algemeen overste; Frater Hans Wennekes; Richard Epae, catechist van de 
parochie; Father Rico, parochiepriester; Frater Alexius; David Lowal,  hoofd van een school 
waar de kinderen naar toe gaan.
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Op 18-jarige leeftijd werd Hans 
Wennekes op 31 juli 1957 inge-
kleed en kreeg hij de naam frater 
Albert, een naam die in de loop 
der jaren overigens weer Hans, 
frater Hans of brother Hans werd. 
Zijn eerste baan na zijn inkleding 
was leraar werktuigbouw in Borcu-
lo, een taak die hij 16 jaar lang zou 
vervullen. In 1973 stopte hij, omdat 
hij werd gekozen als bestuurslid 
van de congregatie; bovendien 
was hij een studie catechese en 
theologie in Tilburg begonnen en 
dit alles bleek naast het lesgeven te 
veel. Er moest dus gekozen worden 
en in overleg werd besloten de 
school te verlaten. Maar het ‘rustige 
leven’ van besturen en studeren 
duurde niet al te lang.
Frater Hans kwam in contact met 
de Calama-groep en werd lid. De 
organisatie Calama werd opge-
richt in 1971. De leden (priesters, 
religieuzen en leken) werkten in 
onder andere Argentinië, Chili, 
Peru, Venezuela, Nicaragua, Rot-
terdam en op de Filipijnen. Calama 
verwijst naar het gelijknamige 
dorpje in Chili waar de eerste 
leden ‘aan de basis’ gingen werken 
met arbeiders en boeren, met als 
doel op het snijpunt van kerk en 
maatschappij een kerk van de 
armen op te bouwen. Het ‘metho-
depapier’ van 1978, waarin de 
groep zijn visie en plannen 
beschrijft, zorgde voor nogal wat 
commotie vanwege de marxistisch-
leninistische tendens ervan. 

Hans Wennekes
60 jaar frater

Als je de naam Hans Wennekes noemt, denken velen direct aan Kenia. Logisch, want dat was een heel belang-
rijk deel van zijn leven en zijn hart ligt er nog steeds. Maar er was meer zoals bleek tijdens het gesprek dat bij 

gelegenheid van zijn diamanten kloosterjubileum met hem gevoerd werd.

Ter kennismaking met arbeiders en 
hun omstandigheden werd frater 
Hans tewerkgesteld in een tand-
wielenfabriek in Rotterdam. Toen 
zijn training was afgerond, ging hij 
in 1980 naar de Filipijnen waar hij 
zich inzette voor contacten met en 
tussen arbeiders en hielp bij het 
opzetten van vakbonden. Het was 
echter de tijd dat president Marcos 
nog aan het bewind was, en dit 
maakte het werk gevaarlijk en ille-
gaal. Ruim twee jaar hield hij het 
vol. Met een gewicht van nog maar 
54 kg. keerde hij ziek terug naar 
Nederland. Het duurde wel even 
voor hij opknapte, maar toch zat 
hij niet stil en oriënteerde hij zich 
op ander werk. Via een brochure 
van de Mill Hill Fathers raakte hij 
geïnteresseerd in Afrika en dit leid-
de ertoe dat hij in 1985 naar Kenia 
afreisde waar hij in Kisumu ging 
helpen bij een project voor straat-
kinderen van de Mill Hill Brothers. 
Hij leerde er de problemen van de 

kinderen en hun families kennen en 
deed hier de eerste ervaring op die 
hem bij zijn volgende klus goed 
van pas zou komen. Toen hij name-
lijk een aantal jaren in Kisumu was, 
raakte hij een keer aan de praat 
met de bisschop van Lodwar en 
van het een kwam het ander. 
Nadat de opvolging voor het 
 Kisumu-project geregeld was en er 
toestemming was verkregen van 
instanties en het congregatiebe-
stuur, begon frater Hans in 1991 
met zijn project voor straatkinderen 
en uitgebuite kinderen. Nadirkony-
en was een feit. Het was mooi werk 
al was het ook veeleisend en vaak 
ingrijpend. Sommige beelden 
staan bij Hans in het geheugen 
gegrift. Zoals het bericht dat hij 
kreeg toen hij op verlof was over 
het meisje dat thuis was vanwege 
een onderwijzersstaking, met 
iemand een boodschap ging doen, 
niet terugkwam en later verkracht 
en vermoord werd gevonden. 
In een gebed tijdens de jubileum-
viering in de kapel van het frater-
huis kwam de volgende passage 
voor:
Bidden is mij niet gegeven
als ik kinderen zie verkracht.
Het huilt in mij.
Laat dan maar
mijn huilen bidden zijn.

Dat gold voor Hans, daarvoor wil-
de hij zich als frater inzetten. Hij 
trok zich het lot van de kinderen 
aan, want kinderen kiezen niet 
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voor de straat, daarvan is hij over-
tuigd. Ze hebben thuis geen leven, 
ouders zijn gescheiden of verslaafd 
aan alcohol of drugs, er is armoe-
de, ze worden mishandeld of mis-
bruikt en daarom gaan ze de straat 
op. Dan hebben ze dringend 
behoefte aan iemand die zich om 
hen bekommert, hen een stuk toe-
komst biedt, iemand die hun ver-
trouwen in het leven en de mensen 
weet terug te winnen, want daar-
mee zal alles vallen of staan.
De meeste kinderen van Nadirko-
nyen zijn nomadenkinderen. Door 
stammentwisten, droogtes en sterfte 
van vee komen ze terecht in een 
erbarmelijke situatie. Er is voedsel 
nodig en dat zoeken ze dan in 
plaatsen als Lodwar. Maar daar 
gaat het van kwaad tot erger; ze 
hebben niets en kosten van school 
of studie zijn onbetaalbaar, dus 
zwerven ze. Als de kinderen opge-
nomen worden, hebben de meesten 
nog een vader en/of moeder en 
kunnen ze af en toe, bijvoorbeeld in 
de vakantie, nog even terug naar 
huis. Maar van de 220 kinderen in 
Nadirkonyen vorig jaar, zijn er nu 
80 wees; de ouders stierven van 
aids, tbc en slechte voeding.

De problemen in Kenia zijn groot, 
ook juist nu door de politieke situatie 
en de verkiezingen. Uitzicht op ver-
betering is er nauwelijks want het 
grote zeer is eigenlijk de haat tussen 
de stammen en hoe los je die op?
Grootste probleem voor het Cen-
trum Nadirkonyen van dit moment 
betreft de financiële kant. Ooit werd 
begonnen met steun van Mensen in 
Nood, dat opging in Cordaid. Cor-
daid vond het project Lodwar ‘te 
klein’ worden en het werd overge-
nomen door Terre des Hommes, die 
de lopende kosten dekte. Maar nu 
heeft Terre des Hommes zich ook uit 

Turkana teruggetrokken. Men wil 
aan de weg timmeren, uitbreiden, 
fuseren en met andere hulporgani-
saties samenwerken aan grote pro-
jecten. Dan telt Lodwar niet meer 
mee en verliest Nadirkonyen zijn 
vaste inkomsten, zijn zekerheid. Er 
wordt daarom naarstig gezocht 
naar een nieuwe sponsor. Die blij-
ken niet voor het oprapen te liggen... 
Vanuit De Bilt zal frater Hans beslist 
blijven ijveren voor fondsenwerving 
en als zoals wordt gezegd ‘de aan-
houder wint’, dan komt het best 
goed!

Je 26 jaar inzetten voor kinderen 
die niets meer hebben, doet iets 
met je, je wordt er deel van. Als je 
dan om gezondheidsredenen af-
scheid moet nemen en terugkeren 
naar Nederland, is dat moeilijk. 
Zowel frater Hans als de kinderen 
en de staf voelden dat zo. Maar 
toch heeft iedereen zich ingespan-
nen om het een mooi afscheid te 

laten zijn, waaruit vooral veel 
dankbaarheid sprak.
Het afscheid verliep in fases. Zo 
was er een dag dat met de kleinste 
kinderen in een bus naar het Tur-
kanameer werd gegaan. Slechts 
60 km verderop en twee uur rijden, 
maar de meesten hadden nog 
nooit een meer gezien. Het was 
dan ook dolle pret. De watervrees 
werd snel overwonnen en er werd 
gespeeld, gelachen en gepicknickt. 
Ze zullen het niet gauw vergeten. 
De grotere kinderen hebben voor 
entertainment gezorgd. Het was 
enorm leuk en goed; ze hadden er 
echt werk van gemaakt.
Van het bisdom werd afscheid 
genomen in een vergadering, 
waarbij van de fraters ook Alge-
meen Overste frater Venansius en 
lid van het Algemeen Bestuur frater 
Damianus aanwezig waren. Bij 
deze gelegenheid werd formeel de 
leiding van Nadirkonyen overge-
dragen aan frater Alexius Luna.

Zestig jaar frater is heel wat om op 
terug te kijken. Ruim de helft ervan 
betrof Kenia en een stukje hart van 
frater Hans is daar achtergebleven. 
Tegenwoordig krijgt hij soms een 
sms’je uit Lodwar met de tekst ‘goe-
demorgen!’. Dat doet goed. Voor 
de toekomst is hij vast van plan één 
of twee keer per jaar Lodwar te 
bezoeken. Een jubileum is dus niet 
alleen maar omzien, maar ook 
vooruitzien.

Frater Hans, namens velen hartelijk 
bedankt voor 60 intensief geleefde 
fraterjaren. Nog een goede tijd te 
midden van de medebroeders in 
De Bilt gewenst en dat Gods zegen 
mag rusten op alles wat je in de 
toekomst nog gaat ondernemen.

Adri Vergeer
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HOOP VOOR ONZE PLANEET
Heeft u daar ook zo’n moeite mee: 
die eindeloos negatieve berichtge-
ving in kranten, tijdschriften of op 
het Journaal? Ik ken mensen die het 
niet meer op kunnen brengen om 
naar het Journaal te kijken. Geluk-
kig is het Jeugdjournaal in die zin 
een verademing (tegenwoordig te 
zien om 19.00 uur). Goede en 
begrijpelijke informatie, niet te 
oppervlakkig en toch met inhoud. 
Ze ruimen zelfs een plek in voor 
personen, jong en oud, met een 
positieve boodschap. Dat is altijd 
weer een opsteker. Natuurlijk, we 
moeten onszelf geen rad voor ogen 
draaien, er is een heleboel mis in 
onze wereld. Maar waarom laten 
we onze oren altijd hangen naar 
die ene persoon die er ‘niks aan 
vond’, of het groepje dat ‘het niet 
ziet zitten’, of die grote schreeuwer 
die het altijd moet verzieken, en 
luisteren we niet naar die 99 ande-
ren die het juist prachtig vonden, of 
het een geweldig initiatief vinden. 
Waarom laten we onszelf toch zo 
makkelijk onderuit halen door 
negatieve berichtgeving? We lopen 
daarmee in de val van een tech-
niek waar de krantenverkoop en 
ook het Journaal het van moeten 
hebben om ‘bij’ te blijven. Maar 
zou het werkelijk zo saai zijn als 
wordt gesuggereerd, wanneer ook 
goede initiatieven en positieve 
berichtgeving een plek krijgen?

In deze decembermaand bruist het 
in ons land, en over de gehele 

Kolommetje

wereld, van goede initiatieven. Het 
is alsof die wintertijd, of de kerst-
tijd, ons aanzet om het voor onszelf 
en anderen dragelijk te maken. Het 
‘glazen huis’ gaat weer van start 
met zijn grandioze actie. Anderen 
zetten zich in om ouderen en 
alleenstaanden gezellige dagen te 
bezorgen. Er zijn sfeervolle Kerst-
bijeenkomsten, schitterende concer-
ten, levende kerststallen, geldinza-
melingen voor goede doelen. We 
maken muziek op straat en zingen 
samen kerst- en winterliederen. 
Mensen wensen elkaar gezellige 
en goede feestdagen. Kortom, we 
hebben even oog voor elkaar en 
proberen de dagelijkse sores en de 
dreigende onveiligheid van het 
wereldtoneel te vergeten. Ja, er 
wordt zelf een ‘staakt het vuren’ 
gehouden binnen oorlogsgebie-
den. ‘Vrede op aarde, aan de 
mensen van goede wil’. Die goede 
wil is er kennelijk wel, dat blijkt 
maar al te duidelijk. Maar waarom 
alleen rond Kerstmis? En waarom 
houden we het niet vol?
Die boodschap van Kerstmis vraagt 
kennelijk nogal wat van ons. Daar-
om is het goed dat ze elk jaar weer 
terugkomt. De gestage druppel holt 
de steen ook uit, dus … blijven we 
hopen.

De laatste jaren zaten in de kerst-
nacht de kerken vol. Dat hoorde bij 
het kerstgevoel, zo werd gezegd. 
Nu er zoveel kerken gesloten 
raken, hebben we mogelijk een 
probleem. Waar moeten al die 
mensen straks naartoe? Krijgen we 
een situatie als tweeduizend jaar 
geleden in Bethlehem? Daar was 

geen plaats meer in de herbergen, 
en moest uitgeweken worden naar 
een stal. Mocht dit met Kerstmis 
echt het geval blijken, dan hoop ik 
dat er op vele plaatsen initiatieven 
ontwikkeld worden om samen een 
kerstnachtbijeenkomst te houden op 
grote of kleine schaal. ‘Als ’t niet 
kan zoals het moet, dan moet het 
maar zoals het kan’. Waar mensen 
van goede wil zijn, worden er altijd 
oplossingen gevonden. Want, zo 
leerde ik: ‘Wie wil vindt een weg, 
wie niet wil vindt altijd een uit-
vlucht’.

Ik herinner mij een jongerenviering 
van een aantal jaren geleden, 
waar in als thema aangereikt werd: 
‘Ik weet iets goeds van jou’. Aan 
iedereen werd gevraagd om in de 
komende dagen tegen familie, 
vrienden of bekenden een keer te 
zeggen wat je zo goed vindt van 
hem of haar. Het werd een verras-
send gebeuren. Wanneer we niet 
enkel oog hebben voor de nega-
tieve kanten van het leven, maar 
juist op zoek gaan naar de positie-
ve kanten, dan is er nog hoop voor 
onze planeet. Onze Engelse buren 
zeggen het heel mooi: “Every dark 
cloud has a silver lining.” U allen 
een Zalig Kerstfeest en een gezond, 
gelukkig en hoopvol Nieuw Jaar.

Maarten
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Financiële verantwoording

GIFTEN TOT NOVEMBER 2017

Voor Onder Ons   

SEPTEMBER 
4 E.W.M.S. € 25,-
14 A.H. € 25,-

OKTOBER
2 G.M.F. € 30,-
7 B.J. € 20,- 
4 E.W.M.S. € 25,-
5 J.L. v K. € 25,-
9 C.W.M. € 25,-
 A.J.M. € 25,-
13 S.G.N. € 100,-
18 C.C.G. v H. € 20,-

Voor Fraters in Kenia   

JUNI   
23 M.C.A.O. vd P. KBO € 1.500,-
   
SEPTEMBER   
14 M.C.A.O.vd P. € 3.000,-
14 A.H. € 25,-
   
OKTOBER   
20 M.C.A.O. vd P. € 375,-
26 H.M.K. € 40,-

Hartelijk dank voor uw welkome giften.

Fr. Wim Janssen, adm.
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