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Van de lopende jaargang van ons tijdschrift heeft u nummer 3 in uw
hand. Ja, dat is echt waar. De weken en maanden schieten voorbij.
We zitten alweer in de zomervakantietijd, nou ja zomer……
maar zullen we het daar maar niet over hebben? In deze aflevering
ziet u enkele foto’s van onze medebroeders uit Indonesië en ook
kunt u zien dat er in Malang een opvolger benoemd is voor de
ons bekende bisschop Mgr. Pandoyoputro, die met emeritaat is
gegaan. Via facebook komen foto’s en zo’n bericht tot ons. Dat
houdt wel in dat wij bijvoorbeeld bij die foto van de fraters op
retraite niet alle namen weten, want die staan er op facebook
niet bij. Helaas zelf (her)kennen wij hen niet allen. Maar het doet
wel goed om zo’n groepsfoto eens te laten zien.
Wel is het triest dat we van een bevriende medebroeder - Peter van
Iersel - afscheid hebben moeten nemen.
Met enkele medebroeders kunt u nader kennis maken vanwege
hun kloosterjubileum.
Wat deze keer verrassend is, is dat er reacties bij de redactie
binnengekomen zijn op vorige publicaties. Verheugend is ook
dat er een familieverhaal over een kapelletje in Italië ons door
Djoerd Ravelli is aangereikt. Naast de Overweging bij de
Constituties en de pen doorgeven - deze keer Yvonne over haar
karpers - en enkele verzen, is een verhaal over Kasteel Lunenburg
heel bijzonder. Een kort bezoek van twee fraters die daar gewoond
hebben in de oorlog, leverde een fraai verhaal op uit het archief
van ginds. En tot slot het verslag van een bijzondere en historische
gebeurtenis voor onze gemeenschap: de fraters in Nederland
vormen nu geen Provincie meer, maar is een Religieus Huis
Nederland – fraters van Utrecht geworden zoals de officiële
naam nu is.
De inhoudsopgave geeft dus weer een variatie van bijdragen
aan. We hopen dat u er van zult genieten.
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EEN NIEUWE BISSCHOP VOOR MALANG
Onze Congregatie staat onder het kerkelijk gezag van de bisschop
van de hoofdzetel, dat is waar ons Algemeen Bestuur gevestigd is.

VANUIT DE ZIJLIJN MEEDOEN
“In de zorg voor het welzijn van allen, zullen wij oog hebben
voor onderlinge verschillen in wat mensen werkelijk nodig
hebben”.
Constituties art. 32

Mgr. Prof. Dr. Henricus Pidyarto Gunawan, O.Carm
geboren in Malang (Oost-Java), op 13 juli 1955


1982: afgestudeerd STFT (hogere school voor filosofie en
theologie) Widya Sasana Malang, Oost-Java.
 1986: afgestudeerd masteropleiding S-2 in de Institutum
Biblicum, Rome.
 1990: afgestudeerd doctoraatsopleiding S-3 Bijbelse
theologie aan de Universiteit van St. Thomas, Rome.
Hij is docent aan de STFT Widya Sasana te Malang.
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“Schaam u dus niet voor het getuigenis van onze Heer en evenmin
voor mij, zijn gevangene, maar draag uw deel in het lijden voor het
evangelie, door de kracht van God, die ons gered heeft en ons heeft
geroepen met een heilige roeping, niet op grond van onze daden,
maar volgens zijn eigen besluit en genade” (2Tim.1.8-9a).
Zo te mogen leven in de geest van Paulus: “Houd je aandacht
gevestigd op alles wat positief is, moge de vrede van God die
alle begrip te boven gaat je hart en je gedachten behoeden” kan
inhouden een ommekeer in je dagelijks leven. Je blik van de
hemel afwenden en God herkennen in de gestigmatiseerde
“verschoppeling”. Dat is wezenlijk in ons leven. Jezus geeft ons
in zijn woord en optreden het zicht op drie levenshoudingen: bidden,
aalmoezen geven en vasten. In die volgorde. Je moet de relatie met
Onze Lieve Heer bewaken, je om je naasten bekommeren en je
zelf in de gaten houden. Een mens zal zijn hebzucht, vraatzucht
en drankzucht onder controle moeten zien te houden. Soms ervaar
je om je heen, soms ook in jezelf “de verwildering”. De Bijbel
omschrijft het zo: “Waar het visioen ontbreekt, verwildert het
volk”. En wat is er nou uitdagender je leven te wijden aan het
levend houden van het visioen. Althans dat proberen wij te doen.
Ieder van ons probeert door de verhalen van de Bijbel te ontsluiten
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het geloof in een levende God aan het licht te brengen. Het is de
dienst waartoe ieder van ons zich weet uitgenodigd. Met deze
dienst aan het Volk van God voegen wij ons in de dienst van
iedere mens, van iedere gemeenschap.
Jezus probeert ons te laten zien dat leven naar de wet van Mozes
een bevrijding is. Leven naar de Wet was voor Hem oog en oor
hebben voor de mensen naar wie anderen niet omzagen: hoeren,
tollenaars, zondaars, melaatsen, bezetenen, verlamden. Zorgzaam en
rechtvaardig ging Hij met zijn medemensen om. Mensen van Galilea
voelden en ervaarden dat. In Jezus hebben ze ontdekt dat Hij God
echt beleefde als een goede Vader die trouw blijft aan ons mensen.
Zo voelden zij zich thuis bij Hem en hij voelde zich thuis bij hen.
Wat hij zei over de liefde van de Vader was geen vrome praat die
in de lucht bleef hangen. Het was echt. Die liefde van de Vader was
zichtbaar in Zijn woorden en daden. En als Hij het even niet meer
wist, dan liet hij dat ook weten en trok hij zich een tijdje terug in
de eenzaamheid om zich opnieuw aan het visioen te sterken.
Ook wij zijn door die Jezus geraakt. En wel zo dat wij in onze
beste momenten er helemaal voor willen gaan. Bron van ons
leven is uiteindelijk dezelfde bron als die waarvan Jezus leefde,
waarvan Maria leefde, waarvan ieder die Hem wil volgen leeft.
Jezus laat ons in een spiegel zien wie wij zijn en wat God van ons
vraagt in deze tijd. Door de manier waarop Jezus geleefd, geleden
heeft en gestorven is, door de ervaring van zijn onvoorstelbare
liefde, die blijvend is. Een en al liefde, volkomen belangeloze
en grenzeloze liefde die niemand buitensluit: een zichzelf wegschenkende liefde, ongekend, niet tegen te houden overstromende
liefde. Geraakt door zijn inspiratie en bezieling, ervaren wij dat hij
zich zelfs niet laat opsluiten in het graf. God breekt in ons door
en trekt ons uit onze zelfbetrokkenheid en uit onze vermeende
eigenmachtigheid.
Soms denk ik dat het onbegonnen werk is het vaststellen van de
waarheid van geloofsuitspraken. Immers wat bedoel ik als ik zeg
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dat God onze Vader is, dat de Bijbel Gods woord is, dat God de
wereld heeft geschapen, dat Jezus Gods Zoon is? Is het soms niet
beter daar dan ook maar niet aan te beginnen? Als religieus mens
voel ik mij op een beter spoor als ik in de loop van mijn leven
mocht ervaren dat geloven niet “iets” geloven is. Geloven is net
zo’n onovergankelijk werkwoord als schijnen en stralen. Geloven
is op weg gaan in vertrouwen op iets dat je niet in de hand hebt.
Geloven is een levenshouding, een oproep tot vertrouwen. Bij God
schieten woorden altijd tekort. Wittgenstein zei reeds: “Waarvan
men niet spreken kan, daarover moet men zwijgen”. In het zwijgen
ontstaat ruimte God te ervaren zonder woorden. Daar waar God
en mens elkaar beminnen om niets.
Heel vaak voel ik als religieus mij thuis bij de twee leerlingen van
Joannes de Doper (Joh.1,35-39) die op zoek zijn naar Jezus. Als
Jezus hen in het oog krijgt, vraagt hij hun: “Waar zijn jullie op zoek
naar?” Het antwoord van de leerlingen is een wedervraag: waar
houdt gij verblijf? Waar woon je? Waarop Jezus weer antwoordt:
“komt en ziet! “ Wie Hem zoekt, heeft Hem al gevonden maar
ook voor wie Hem gevonden heeft, houdt het zoeken niet op.
Ik lees deze dagen weer in de dagboeken van Etty Hillesum
(1914-1943). Zij zocht het goddelijke in haar eigen binnenste en
ze vond het daar ook, diep in zichzelf: “een voelbare levende,
steeds in beweging zijnde bron”. Toen ze die gevonden had,
probeerde ze anderen te helpen ”stukjes God” op te delven in
hun hart. Ze zag ook geen andere oplossing voor al het leed in
de wereld, dan dat iedereen inkeert in zichzelf en daarbinnen de
“rottigheid” uitroeit. “Dat lijkt mij de enige les van deze oorlog”,
lees ik in haar dagboek, “dat we alléén in onszelf moeten zoeken
en nergens anders”. En van daaruit aan de slag. Al lijkt het niet
veel en is het misschien vanuit de zijlijn meedoen, maar toch!
Voorhout, 20 - 06 - 2016
Drs. Alfons Kroese o.c.d.
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IN MEMORIAN

PETER VAN IERSEL

70-JARIG KLOOSTERJUBILEUM VAN

WILLIBRORDUS

Broeder van St. Johannes de Deo
Peter kwam na zijn opleidingsjaren in Utrecht werken bij de
ambulance van de GGD.
Toen de communiteit van de broeders in de Bosboomstraat werd
opgeheven, wilde Peter in Utrecht blijven wonen en werken. Hij
vond toen zijn thuis bij onze fraters op de Stadhouderslaan.
Nadat de communiteit kleiner werd, verhuisde hij samen met
frater Frits Stevens eerst naar de Croeselaan en daarna naar een
appartement in Leidse Rijn. Hier was met het oog op de mobiliteit
van beiden een mooie woonruimte.
Door het met pensioen gaan van hun hulp, kwam het moment
om naar eigen communiteit terug te keren: Peter naar Nuenen
en Frits naar De Bilt.
Op 31 mei is Peter aldaar
plotseling overleden.
Peter was al die jaren een
graag geziene gast in onze
gemeenschap.
Peter, bedankt en rust nu
in vrede.

Wilfried van der Poll,
Provicnciaal Overste, bedankt
Peter met een miniatuur autootje
om aan te geven, dat hij nog maar
vaak onze gast moet zijn….. 2014
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Willibrordus was verrast
of verbaasd dat hij voor
INKO nog geïnterviewd
ging worden, omdat hij
pas zelf een stukje geschreven had over zijn
lievelingsprogramma
‘Vroege Vogels’, waarin
hij bijna wekelijks telefonische inbreng heeft.
Maar hij stemde graag in
met het voorstel en heeft
altijd veel te vertellen.
Als je al zeventig jaar in
het klooster bent, dan
heeft het weinig nut om
van voren af aan te
beginnen, want je medebroeders kennen je jeugdverhalen e.d. wel.
Zo dacht Willibrordus er kennelijk ook over, want hij zei meteen:
“Mijn leven kun je in drie periodes samenvatten: mijn Utrechtse
periode van zo’n 33 jaar onderwijs in Zeist, Utrecht, Amersfoort.
Dan volgt er een jaartje Curaçao, maar dat viel tegen en mijn
derde periode is dan 21 jaar Borculo en Arnhem en nu alweer
zo’n zeven jaar De Bilt.”
Maar we kijken toch even terug op de Borculotijd. Hierover vertelt
Willibrordus nog met warmte. “Ik ben daar gevraagd om op de
toenmalige VGLO enkele leerlingen bijles te geven en al gauw
kwam daarbij op de Openbare Lagere School katechese geven aan
de katholieke leerlingen. Er zaten nogal wat katholieke kinderen
op het Openbaar Onderwijs. Op een gegeven moment kwam de
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hoofdleidster van de kleuterschool me vragen of ik bijles
(Nederlandse taal) kon geven aan twee Syrische leerlingen op
haar school. Ik heb me wel in die materie moeten verdiepen,
want Nederlands leren aan een buitenlands kind is heel anders
dan taal leren aan kinderen uit een Nederlands gezin, maar het
was wel erg mooi werk. Het was het beste dan om die kinderen
elke dag een poosje uit de klas apart te nemen. Dat werk heb ik
met genoegen gedaan tot mijn 75ste en ik ben er mee gestopt toen
ik naar Arnhem verhuisde".

De ruimte om het huis in Arnhem was uiteraard niet te vergelijken
met Borculo, maar toch wist Willibrordus ook in Arnhem een
kleine vlindertuin te organiseren. Bovendien kwam hij al spoedig
in contact met een veldstudiegroep, die elke woensdagmorgen
erop uit trok. Met de groep werden bijzondere tuinen bekeken,
trok men de bossen in en zo kwam hij op hele bijzondere plekken
en het was een genoegen om met zo’n club te kunnen optrekken.

Bij zijn Borculotijd hoort natuurlijk ook de daar bekende vlindertuin oftewel wilde plantentuin of omgekeerd. Eerst waren het
wilde planten en frater Jeroen wist daar alles van en van hem
heeft Willibrordus heel veel geleerd, ook door de rondleidingen
die er gegeven werden. Zijn liefde voor en interesse in de natuur
kwamen hier volledig tot zijn recht. Op een gegeven moment
kwam er een studente biologie er de vlindersoorten inventariseren
en kwam tot zo’n 22 soorten. De medebroeders noemden die
jongedame het “vlindermeisje” en Willibrordus is haar nog altijd
zeer dankbaar voor alles wat hij van haar geleerd heeft en later
zelf heeft kunnen doorvertellen.
De tijd van koffer pakken kwam er echter weer aan en Willibrordus
sloeg zijn tenten op in het Eusebiushuis aan de Klingelbeekseweg
in Arnhem. Ook een huis met een prachtige omgeving, waar
natuurmensen aan hun trekken konden komen als ze nog goed
in staat waren om te fietsen. Het was wel wat meer heuvelachtig
in de omgeving. Maar dat ging Willibrordus toen nog goed af.
Momenteel gaat dat veel moeilijker en is hij de laatste tijd al
enkele keren met de fiets gevallen. Hij is actief aan het zoeken
of een driewieler uitkomst kan bieden, want hij moet van de
artsen wel zoveel mogelijk in beweging blijven en buitenlucht
kunnen inademen. Zijn huidige leeftijd legt hem wel beperkingen
op, maar Willibrordus maakt er het beste van en zit nog niet achter
de geraniums. Maar dat terzijde, we gaan nog even terug naar
Arnhem.
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Een jaar voordat hij naar De Bilt zou verhuizen als het huis in
Arnhem gesloten zou worden, is Willibrordus al een weekje in
De Bilt gaan logeren. Hij zegt hierover: “Ik heb dat gedaan om
alvast eens mijn ogen en oren de kost te geven, om te ervaren wat
er voor mogelijkheden in de omgeving zouden zijn op natuurgebied
bijvoorbeeld. De laatste middag ging ik eens bij Oostbroek kijken,
dat ik me nog wel van heel vroeger herinnerde toen het nog bijna
ontoegankelijk was, omdat het zeer moerassig was. Ik was verbaasd
dat ik er nu zomaar kon binnenfietsen en dat er een winkeltje was
met natuurproducten zoals diverse kruiden. Bij het drinken van
een kopje thee raakte ik met iemand aan de praat en al pratende
wilde die meneer me meteen charteren om met mijn vlinderkast
op een open dag op het landgoed mee te werken. Ik heb toen
gezegd dat ie over een jaar bij de volgende open dag me mocht
10

bellen. Zo is het gegaan en sindsdien ben ik er vrijwilliger geworden,
met bijbehorende kleding met de naam achter op het jack. Ik kom
er nog wel, maar alles wordt minder.
En zo ben ik niet alleen op Oostbroek actief geweest met mijn
vlinderkast over het leven van de vlinder, maar werd ik veel
gevraagd om lezingen te geven, soms zo’n 20 keer per jaar. Nu
niet zo vaak meer hoor! Dit jaar maar twee keer. Ik vind het ook
niet erg, want mijn energie is uiteraard heel wat minder dan enkele
jaren geleden.
Alleen Vroege Vogels is nog steeds mijn activiteit en vanwege
het doel van deze uitzendingen n.l. gegevens over de natuur
leveren waarmee wetenschappers de veranderingen in de natuur
kunnen volgen, blijft een mooie activiteit, maar ook daarvoor moet
je op pad gaan om “ontdekkingen” te doen, anders heb je geen
bijzondere zaken te melden. Dat mijn inbreng wordt gewaardeerd
is de laatste tijd wel gebleken door al een paar keer uitgenodigd
te zijn voor een interview of deelname aan bijzonder bijeenkomsten.”
Willibrordus is zich zeer goed bewust dat hij onderhand in een
kwetsbare levensfase is gekomen, waarin steeds minder kan en
zijn lichaam al diverse kwalen vertoont en regelmatig in doktershanden terecht komt, maar de dagen vliegen nog voorbij door
contacten met vrienden en bekenden van vroeger, door toch
zoveel mogelijk beweging te blijven houden en op zijn kamer
heel veel te lezen en als het kan een bezoek te brengen aan iemand
met behulp van de vervoersmogelijkheid “Valys”.
Willibrordus blijft positief ingesteld en wij wensen hem toe dat
“zijn oude dag een vredige tijd” voor hem mag blijven.
Veel genoegen met de viering van de gezamenlijke jubileumviering
op 23 augustus en veel dank voor dit interview.
Zeist, 27 juni 2016
Leo Ruitenberg
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REACTIES VAN LEZERS

OP INKO NR. 2, 2016

Frater Berno Spekschate reageert op 9 juni 2016 op het geïllustreerde
verhaal over de glas-in-loodramen van de Kapel in de Moesstraat 20
en de geschiedschrijving over de HUMO en Terebint Gemeenschap
in Groningen als volgt:
Beste Paul,
*De INKO bevat weer een mooie verrassing: jouw foto’s en commentaar van en over de kapelramen. Ik heb toch jaren naar die
vensters gekeken, in alle rust.
*In jouw geschiedschrijving ontbreekt toch wel een belangrijk
gegeven, dat ik toch aan de vergetelheid wil ontrukken.
Je schrijft dat ik contact opnam met Jan Schuurmans in Toornwerd.
Maar hoe kwam ik nou bij Jan terecht? Ik was het ook niet alleen.
Als ik mij goed herinner waren wij als groep op zoek naar een
‘leidsman’. Er werden verschillende namen genoemd, en Maria
Hartog en ik werden eropuit gestuurd. Prof. Bernard Delfgauw
benaderden wij als eerste. Hij was zeer belangstellend over wat wij
wilden, maar kon zelf niet. Hij gaf ons de tip: vraag Jan Schuurmans.
Wij hadden nog nooit van Jan gehoord, maar Bernard gaf ons
voldoende informatie om naar Toornwerd te gaan. Jan ontving
ons in zijn nederig stulpje, en wilde wel eens kennis komen maken.
En zo is het gekomen dat Jan bij ons leerhuis kwam, voorging
in de eucharistie (aan tafel), en ook boeken met ons las (Abraham
Heschel bv).
Ik vind dat Bernard Delfgauw een belangrijke plaats in de geschiedschrijving moet hebben. Vandaar even dit mailtje.
Berno
Beste Berno, Oprecht dank voor je bericht over de achtergrond
van de wijze waarop Jan Schuurmans uiteindelijk bij het Leerhuis
kwam bij de HUMO groep, de Terebint Gemeenschap en de Poort.
Graag plaats ik dit bericht omdat het duidelijk maakt hoe serieus er
gezocht is en welke prominente persoon ook benaderd is. Paul
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Paul,
Dank voor je snelle reageren. Wat de kapel betreft: toen we het huis
betrokken was de kapel vrij traditioneel ingericht met altaar en
tabernakel. We wilden de kapel inrichten naar onze eigen ideeën,
dat begrijp je. In Beyum zat Bart van de Barselaar als bouwpastoor,
geïnspireerd door Abraham. Bart was in Beyum komen wonen toen
Beyum nog een bouwput was. Zijn huis was een van de eerste te
betrekken huizen. Op zolder richtte hij een kapel in: de eerste
kerkplek in een nieuwe wijk. Op de kale zolderwand schilderde
pastoor Jan Schoenmaker voor hem de ontmoeting van Abraham
met de drie engelen. (een levensgrote foto hangt nu in de Emmaus;
waarschijnlijk is de echte schildering nog in het eerste huis te zien
op zolder). Bart bouwde de Mamrehoeve in de vorm van een
tent. Abrahaim was een trekker die de stem van God volgde.
Zo ook Bart. We kenden hem nog uit het Oost Groningse, en hij
was een goede vriend geworden.
Terug naar de kapel in De Poort: de vorm die we kozen was die
van een tent: ook wij wilden trekkers zijn. Vandaar het tentdoek,
het altaar verdween, het tabernakel bleef nog, maar deed als
zodanig geen dienst meer (zoals bijv. nu ook in onze kapel in
de Wonne: weghalen zou kunnen maar verbreekt de eenheid in
de ruimte). Abraham bleef onze reisgenoot, en toen we een nieuwe
naam moesten bedenken kwam het idee op van de terebinten
van Mamre, belangrijke plaatsen in Abrahams leven. Abraham
waaronder en waar omheen van alles gebeurd was. Zo ook, bleek
later, in onze geschiedenis!
Ik ben benieuwd wat jullie er nu van maken.
Berno

Slot
Het is bijzonder motiverend te lezen en te horen dat niet alleen
in De Bilt het geïllustreerde verhaal over de kapelramen goed
ontvangen is, maar ook in Groningen waar gedacht wordt om het
verhaal in honderdvoud te printen,
Paul Steverink

ONTMOETING VAN ABRAHAM MET DE DRIE ENGELEN

Berno, Mocht je er ooit een meditatie aan willen wijden en op
papier willen zetten, is die van harte welkom, niet alleen voor
Inko maar vooral ook voor bezoekers van de Poort. Het plan is
de kapel te vernieuwen. Het nieuwe bestuur wil een bijzonder
prominente plaats geven aan de kapel.

De muurschildering in de Emmausparochie waar Berno naar
refereert: het is de afbeelding van Abraham die drie gasten
verwelkomt onder de Terebint boom.
 In het Oude Testament zijn de gasten mannen vanwege het
heersende paternalisme van die tijd.
 In een religie waar de Drie-eenheid centraal staat zullen de drie
gasten God in drie personen zijn: Vader, Zoon en Heilige Geest,
ofschoon in de Griekse vertaling van het Nieuwe Testament
nergens gesproken wordt over de Drie-eenheid.
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 In de familie theologie zijn vader, moeder en kind de drie-eenheid.
 In de Nederlandse nieuwe catechismus van na het concilie wordt
een engel gezien als de personificatie van een gedachte van God.
 Bij de Terebint Gemeenschap zijn de drie gasten de mensen die
van harte welkom zijn bij het Leerhuis en de vieringen van de
Gemeenschap en de vluchtelingen die verwelkomd worden.
 Voor het centrum De Poort voor zingeving en spirituele groei zijn
het de honderden mensen die deelnemen aan de programma’s
van De Poort.

8 POSTULANTEN INGEKLEED

PINKSTEREN: GRENSOVERSCHRIJDEND
Een tweede reactie op de vorige Inko:
Mevrouw Wilma Niehof, secretaris van de vereniging ´n Herberg,
voortzetting van de Acht Mei Beweging en de Mariënburgvereniging
in het Noorden, geeft als 7de aspect van het grensoverschrijdend
karakter van Pinksteren waarom gevraagd wordt in het betreffende
verhaal als volgt:
7. Verdrietoverschrijdend:
Tranen, gemis, hopen op beter, afscheid…………
Wij mogen uitzien naar onze eigen hemelvaart
waar we eeuwig geluk mogen ervaren en koesteren.

Paul Steverink
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Reactie van een lezeres
06-06-2016

ALBOGNO-KAPEL

Beste Leo,
Wat een leuk stukje heb je geschreven over mijn medezuster Andrea.
Ik was altijd gewend om af en toe een gedichtje te plaatsen in
ons M.M. Zusters tijdschrift.
Omdat ik nu deel uit maak van deze gemeenschap dacht ik
misschien kan ik ook eens – als het zo te pas komt – een gedichtje
plaatsen in INKO. Geheel vrijblijvend, geen noodzaak.

MIJN NIEUWE VERBLIJFPLAATS
Niet meer het lawaai
van verkeer
maar gezang
van vogels
een weelde van
berkenstammen
en ontluikend loof
boven mij
in deze solide wereld
mag ik verkeren
en worden en zijn.
Zr. Gertrude Vlaar.

Hallo mij naam is Djoerd Ravelli en sinds eind maart ben ik werkzaam in de keuken van de fraters Utrecht in de Bilt.
Toen ik met frater Brummelhuis in gesprek kwam vertelde ik iets over
onze familienaam en over ons gerestaureerd kappelletje in Albogno,
waarop hij vroeg om daarover ook in Inko iets te vertellen.
Bij deze dan iets over de naam Ravelli die uit Noord Italië komt.
Mijn broer Alfons doet samen met zijn vrouw Ida al vanaf 1995
onderzoek naar de familiegeschiedenis. Zij hebben o.a. ontdekt
dat de naam meerdere malen veranderd is geweest. Dit had te
maken met de diverse oorlogen en landje pik in Italië.
In 2015 is er een boek uitgekomen van 275 bladzijden geschiedenis
Ravelli wat de titel draagt, "Vijf eeuwen Ravelli, 1515-2015",
Nederlandse afstammelingen uit Albogno.
Eén artikel uit dat boek wil ik toelichten: het KAPELLETJE.
Tijdens de onderzoeken kwamen Alfons en Ida in de bergen bij
Albogno een baita tegen met een kleine vervallen kapel erbij, zoals
je die ook in Limburg langs de weg kunt vinden. Een baita is een
zomerboerderij in de bergen.
Na enig studeren zagen zij de naam G. Iacomo Ravelo staan. Uit
verder onderzoek bleek dat deze Ravelo een rechtstreekse voorvader
van ons is. Vanuit onze stichting werd een actie opgestart om het
kapelletje te laten restaureren. Nu het kapelletje gerestaureerd is
gaat de pastoor van het dorpje in oktober in het bijzijn van ongeveer
40 nazaten van onze stamvader Giovanni Giacomo Ravelli het
kappelletje inzegenen.
Hieronder staan foto’s van het kappelletje van voor en na de
restauratie.
Ook hebben Alfons en Ida uitgezocht wat de betekenissen van
de fresco’s zijn, die op het kapelletje staan. Op de achterkant
zie je Jezus aan het kruis met Maria van de zeven Smarten en
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Johannes. De naamdag van Maria van de zeven Smarten is op
15 september, net als de geboortedag van Giovanni Giacomo.
Giovanni is het Italiaans voor Johannes, die ook voor het kruis
staat.
Op de rechterwand staat de heilige Jacobs (Giacomo). Dit verwijst
ook naar de naam van de bouwer. Op de linkerwand staat de
heilige Antonius van Padua. We weten niet goed waarom hij
daar staat. De bewoners van het dorp denken dat Antonius toen
een soort idool was. Als een van de lezers een verklaring heeft
voor Antonius in dit kapelletje, dan hoor ik het graag.
Aan het plafond staan de letters IHS met een kruis op de H. De
letters betekenen Jezus. Het kruis op de H verwijst naar Bernardus
van Siena, die veel heeft gedaan voor het geloof. Boven de kapel
staat een nimbuskruis, de aureool van Jezus.
Alles bij elkaar blijkt dat Jezus voor Giovanni Giacomo Ravelli
erg belangrijk was.

Hallo, ik ben Yvonne,
Ben 49 jaar. Toen ik 19 was heb ik gesolliciteerd in Utrecht in
het Sint Gregoriushuis. Ik maakte daar de kamers schoon van de
fraters. Het was daar heel gezellig. Ik heb daar heel wat jaren
gelopen en reuze naar mijn zin gehad. Maar toen gingen we
verhuizen naar het Sint Jozefhuis in De Bilt. Ik kreeg daar ander
werk vanwege mijn artrose in handen en voeten. Ik sta nu in de
linnenkamer met heel veel plezier.
Maar ik wil het nu hebben over mijn hobby. Ik heb al een paar
jaar koikarpers van 20 cm. tot 70, 80 cm. Er zijn er een paar die
komen naar je toe en dan kun je ze aaien. Ze eten uit mijn hand.

Djoerd Ravelli
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Ik kan ze ook optillen. Geweldig. Ze krijgen 2 à 3 keer eten; korrels.
Ze vinden een sinaasappel ook heel lekker; die snij ik doormidden
en dan eten ze er van.
Als een vis ziek is dan ga ik naar de koidokter, dan krijgt hij
medicijnen. De meest voorkomende ziekte is pok, dat zijn een
soort blaasjes op de huid. Dan krijgen ze meestal antibiotica. Ik
gooi dan een paar druppels in het water en na een paar weken is
het weg.

Meer hobby’s heb ik niet, dus meer kan ik ook niet vertellen.
En de pen geef ik graag door aan Xiaobing Li
Groetjes, Yvonne.
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ZILVER VOOR FRATER PETRUS
Frater Petrus is een van de zilveren jubilarissen die ik in september
2015 al geïnterviewd heb. Voor mij was het ontmoeten met Petrus
een bijzonder gebeuren. Petrus en ik hebben al vanaf mijn eerste
bezoek aan Indonesië in 1995 een bijzondere band….. Hoe zo?
zult u vragen. Ik was toen in het ziekenhuis in Malang beland
vanwege een “toeristenbesmetting”, inhoudende misselijkheid,
koorts e.d. Bij een bezoek aan een dokter in het ziekenhuis werd
ik meteen in bed gestopt en voelde me toen heel erg prettig, want
ik wilde ook alleen maar naar bed en waar dat bed stond was op
dat moment niet belangrijk. Diezelfde middag kreeg ik een oude,
Nederlandse pater aan mijn bed en die sprak zeer opwekkende
woorden, namelijk: “Ja dit komt bij veel toeristen voor! Ze doen
maar raak met eten en zo en meerderen komen niet meer levend
het ziekenhuis uit!” U kunt zich allicht voorstellen dat ik daar
niet van opknapte. Nadat die pater weg was, kwam Petrus bij
me op bezoek: hij sprak geen Nederlands of Engels en mijn
Indonesische woordenschat was nog zo klein en ik was nog te
beduusd van het vorige bezoek om te kunnen converseren met
Petrus. Dat gaf niet: Petrus heeft zeker 20 minuten bij me gezeten
en slechts heel vriendelijk glimlachend….. en daar knapte ik van
op. Petrus kon het me nog haarfijn vertellen bij dit interview!
Twintig jaar na dato dus……!
Maar het gaat niet om mij, maar om Petrus, dus ik laat hem
aan het woord.
Petrus begon met te zeggen dat hij blij was om geïnterviewd te
worden, want hij wil graag vertellen over zijn motivatie om frater
te zijn en te blijven. Zijn lagere en middelbare schooltijd in
Ende-stad slaat hij over en begint meteen bij zijn aanmelding
voor het postulaat bij frater Antonius in Maumere. Hij had steeds
goede contacten gehad met Pater Visser SVD en Antonius vroeg
meteen: ”Ben jij niet de aangenomen zoon van pater Visser?”
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Petrus: “Ja, dat ben ik. Van hem heb ik ook mijn levensmotto
meegekregen, te weten: Spreek Heer, uw dienaar luistert.
Op 20 juli 1989 begon mijn postulaat in Maumere en pater Visser
sprak bij het afscheid: “Denk erom kloosterleven is niet alleen
rozengeur en maneschijn! Ik had liever gehad dat je naar SVD
kwam, maar ga maar naar BHK!” Het begin was natuurlijk alleen
maar verkennen van een geheel nieuwe wereld. En daar werd ik
geconfronteerd met een voorval, dat me mijn hele leven is bijgebleven: twee fraters hadden echt schreeuwende ruzie waar de
postulanten bij waren. Dit was niet leuk, maar pater Visser had
me ook geleerd om positief te blijven denken.
Na een paar maanden heb ik gemerkt dat een van de lessen in het
postulaat mij geraakt heeft, namelijk dat de reflectie van de dag,
zowel over goede als minder goede zaken, een goede invloed
op je leven heeft.
Bij de selectie voor het noviciaat hadden we retraite van frater
Wilfried van Engen en van hem heb geleerd dat het gebedsleven
en het lezen van de bijbel heel belangrijk zijn als kracht voor
het kloosterleven”.
Op 12 juli 1991 begon het noviciaat in Malang met zo’n 10 jongemannen, waarvan enkelen in Kediri en de anderen in Maumere hun
postulaat hadden doorgebracht. Het was dus een hele verandering.
“We kregen lessen over het kloosterleven, gebedsleven, Constituties
en voorbereiding op het werkzame leven, over wat kan en wat
niet kan. De krachtbron is de meditatie, samen met de bijbel en
de sacramenten.
In het tweede noviciaatsjaar kregen we gezamenlijk colleges met
andere novicen, mannen en vrouwen. Centrale vraag daarbij was:
waarom kies je voor het kloosterleven en niet voor een gezinsleven?
Dat had wel invloed want een paar traden uit!”
Na het noviciaat is Petrus een paar jaar procurator geweest van
het noviciaat, samen met frater Yanuarius, waarvan hij veel
geleerd heeft en die een zeer sympathieke medebroeder was,
maar helaas ook is uitgetreden.

Van Malang volgde een verplaatsing naar Kupang om aan de
universiteit counseling te gaan studeren. En daarover vertelt
Petrus: “Frater Clemens, de Provinciaal Overste, kende me al
wat en hij verzocht me om in de twee jaar studietijd bij docenten
niet teveel in de contramine te zijn want dat zou de studie onnodig
langer maken. Ik kon het hem niet beloven en mijn studie heb ik
in vier jaar gedaan. Andere fraters maakten ruzie met de docenten
en het gebeds- en geestelijk leven werd verwaarloosd. Mijn
vasthouden aan de bijbel heeft mij gesterkt om door te gaan. Ik
werd Hoofd van het internaat in Maumere en ging in 2002 naar
Salatiga – in de buurt van Yogyakarta – ter voorbereiding op de
Eeuwige Professie, welke ik deed in 2002 in de kapel van
Ndao-Ende, tegelijk met Rufus en Melchior, waarbij frater Leo
de Algemeen Overste vertegenwoordigde en dat vond ik heel
bijzonder. Bij mijn Eeuwige Professie was mijn motto: Ik ben
Gods dienaar”.
“Naast hoofd-zijn van het internaat van de SMP (lagere middelbare
school) kreeg ik ook op school de taak om moeilijke leerlingen
te begeleiden en dat doe ik nu ook nog steeds. In 2006 ben ik
docent geworden aan de Universiteit als docent counseling in
het kader van het vak opvoedkunde. In 2008 en 2009 heb ik aan
de Open Universiteit gewerkt en gaf lessen aan leraren van de
basisschool over counseling in het basisonderwijs. In 2008 ben
ik ook begonnen aan een internetstudie aan de Home University
om mijn masterstudie te doen en daar heb ik een graad gehaald.
Aan de Padang Universiteit heb ik gedoceerd over professionele
counseling in de praktijk. En nu heb ik een eigen praktijk en word
ook ingehuurd door Grahita Indonesia, waar psychologische tests
worden afgenomen bij kinderen en volwassenen en ik word daar
geraadpleegd bij het geven van consulten.”
Maar Petrus slaat nog steeds nieuwe wegen in want sinds 2015 is
hij door de bisschop van Ende gevraagd om pastorale medewerkers
les te geven in counseling. Ondanks al zijn drukke werkzaamheden
stelt Petrus heel duidelijk: “mijn bezigheden zijn nooit aanleiding
of oorzaak geworden voor mij om uit te treden. Al die jaren is
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mijn motivatie om frater te worden en te blijven op volle sterkte
gebleven. Ik ben blij dat ik geld voor onze gemeenschap verdien
via het centrum waar ik bij aangesloten ben. Ik heb mijn kantoorplek
in de stad en dat bevalt goed en ik heb er goede contacten met
andere medewerkenden”.
Petrus kijkt met tevredenheid op zijn 25 jaren kloosterleven terug
en zou zijn kennis en ervaring graag nog eens in dienst willen
stellen van een school, waarvan de leraren een master-opleiding
gevolgd zouden hebben, die dan speciaal gericht zou zijn op
probleemleerlingen, want die zijn er genoeg.
En Petrus wil graag het interview afsluiten met psalm 63 van
David, waarvan hier de eerste strofe:
God, u bent mijn God, u zoek ik,
naar u smacht mijn ziel,
Naar u hunkert mijn lichaam
in een dor en dorstig land, zonder water.
Petrus, heel veel dank voor je
open en eerlijke kijk in jouw
leven. Vier je feest in grote
dankbaarheid en vreugde!
Het moge je gegeven zijn nog
vele jaren je mooie werk te
blijven doen voor de kinderen
en volwassenen die minder
geluk hebben! Het moge je
heel goed gaan!

Zeist, 28 januari 2016
Leo Ruitenberg
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BEZOEK AAN KASTEEL LUNENBURG
Een bijzonder uitstapje was gisteren door Astrid Lunsingh, een
van de vrijwilligers van het fraterhuis Sint Jozef, georganiseerd.
Zij had van onze medebroeder Francesco begrepen dat kasteel
Lunenburg in Neerlangbroek een diepe indruk achtergelaten heeft
over de tijd dat kwekelingen daar naar toe waren geëvacueerd.
In die tijd is namelijk een bom op het landgoed terecht gekomen
en heeft niet alleen zware verwoestingen aangericht, maar ook
een dodelijk slachtoffer en een aantal gewonden veroorzaakt.
De toren had erg veel schade en is later gerestaureerd, maar het
huis is als verloren beschouwd en niet hersteld.
Astrid wilde Francesco en eventuele tijdgenoten graag een bezoekje
aan Lunenburg gunnen. Nadat zij op onderzoek was uitgegaan
en contact had gelegd met het secretariaat van de huidige eigenaar,
bleek dat zij van harte welkom was met enkele fraters.

St.-Jozef,
aan de gevel bij de ingang
naar de oude refter
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Gisteren zijn we met Francesco en Willibrordus er naar toe gegaan.
De heenreis ging binnendoor via het mooie Utrechtse landschap:
fraaie boerderijen, open uitzichten, koeien in de wei enz. Stralend
zonnetje, prachtige wolkenpartijen, wat wil een mens nog meer.
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Willibrordus kent deze weg goed van zijn studietijd, maar ook
van later van zijn natuur- en fietstochten. Wij dienden ons bij het
kantoor te melden en werden hartelijk begroet door de secretaresse,
kregen een beschrijving mee en mochten binnendoor oversteken
met de auto naar de toren, waar de tuinman ons zou ontvangen.
Zo gebeurde en de tuinman was heel behulpzaam bij het uit de
auto in de rolstoel helpen van Francesco. Ook bij het gaan over
de loopbrug naar de toren, je kunt beter spreken van een helling
en dan nog vrij steil ook! Maar het ging prima.

Willibrordus vertelde wat hij zich herinnerde over de plaats van
het volleybalveld, de klaslokalen e.d., maar het huis waar die tijd
is doorgebracht is er niet meer, maar de toren riep wel herinneringen
op. Ook al herkende Francesco weinig tot niets, hij vond het heel
fijn en beleefde dit uitje van zo'n anderhalf uur als een heerlijke
afwisseling.
Voor mezelf was het ook heel aardig, omdat de naam kasteel
Lunenburg in Neerlangbroek veel ter sprake kwam bij ons thuis,
vanwege het feit dat mijn broer Jaap in die tijd als juvenist er ook
heeft gewoond. Over nostalgie gesproken.....
Astrid, dank voor het initiatief!
Zeist, 18 juni 2016
Leo Ruitenberg
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LUNENBURG IN DE OORLOG
Een dag of tien na ons hierboven beschreven bezoek ontving Astrid
van de secretaresse het onderstaande verhaal, omdat zij niet wist
of wij dit in ons archief zouden hebben. Het lijkt ons de moeite
waard om het hier in INKO op te nemen. De tekst is letterlijk
overgetypt.
Redactie.

L.S.
We willen alle belangstellenden een verslag doen toekomen
langs deze weg, over het roemloos einde van het Lunenburgse
tijdvak.
Op Zondag 26 Nov. ll. gaf het Evangelie van de Laatste Zondag
na Pinksteren Pater J. Kersten aanleiding tot een enigszins sombere
beschouwing over het oorlogsleed, de gruwel der verwoesting,
het schuld- en strafprobleem, de handhaving van Gods rechtsorde,
maar… God is goed. Vertrouw!
De H. Mis loopt ten einde. Onder het Laatste Evangelie is er
veel lawaai (motorgeronk - beschietingen - afweer?) in de lucht er valt een bom op afstand met de gewone consequentie rinkelen
en rammelen van ramen. Domine salve nos…..Dat is het onvergetelijke moment van een geweldige explosie in het huis een hevige
knal van een dof timbre (althans voor ons oor): een duidelijk
benauwd luchtdrukgevoel - één seconde van ineenkrimpen van
je lichaam (sommigen bukten voorover) - een flits: zakt alles in
elkaar?..... Maar het is al gebeurd. Het heftig geknal van alle
ruiten en deuren is in het grote lawaai van die 1, 2 seconden
opgenomen (alleen het ineenstorten rommelt heel even somber
na) - de scherven of brokken hout hebben hun slachtoffers reeds
gekozen - Er is niets te zien door rook- en kalkstof - en puinwolken je ademt kruitdamp en kalk in.
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Meteen zoeken allen een veilig heenkomen, maar er is geen
paniek, geen geschreeuw (heel zeker omdat er weinig letsel is!)
Het “Kalm blijven, kalm blijven!” wordt netjes geaccepteerd.
Op mijn weg naar voren (de meeste aanwezigen vinden deze
ongewone uitgang!) zie ik vaag dat men een juffrouw van de
grond tracht op te tillen. Het is helaas geen flauwte, maar een
dodelijke wond aan het achterhoofd. Verschillende hulpvaardigen
snellen toe zodra de getroffenen zichtbaar zijn. Het zijn Juffrouw
van Leeuwen en Frater Leontius die ernstig gewond zijn, Frater
Pontianus lichter, Pater Kersten en enkele anderen licht. Snelverbanden worden gelegd door een Duitse officier en Fraters.
Zodra de H. Olie aanwezig is worden Juffrouw van Leeuwen
en Frater Leontius bediend door Pater Kersten.
De overigen: Fraters, jongens, mensen uit de omgeving zien pas
buiten aan welk ontzaglijk gevaar men ontsnapt is!
Wat is er gebeurd? Een bom, een treffer, dat spreekt vanzelf.
Volgen ooggetuigen heeft één van de overtrekkende lichtere
bommenwerpers gecirkeld en daarna een projectiel afgeworpen
op de Lunenburg - wonder boven wonder is precies dat gedeelte
getroffen dat het verst verwijderd ligt van de kapel waarin alle
huisbewoners en veel “parochianen” opeengepakt zaten. De toren
met zijn dikke muren blijkt een grote klap opgevangen te hebben.
Meerderen van ons in de kapel hebben dit ervaren:
Er was een doffe slag ergens in huis (waarschijnlijk de eerste
aanraking van het projectiel met en in het huis). Frater Directeur
gaat de kapeldeur uit om te kijken in klas 1 en 2. Frater Florentius
begint reeds baan te maken voor de uittocht: (de kok, Frater
Odulphus is al naar de kelder)..
Hoogstens 30 seconden na dit geluid heeft de eigenlijke verschrikkelijke explosie plaats. Frater Florentius slaat tegen de
grond (luchtdruk), Frater Directeur is een stuk toog kwijt en
loopt nog lang her en der met een duidelijk zichtbare broekspijp
en beenstuk te koop.

Van Fr. Odulphus kunt U t.g.t. zijn ervaring van het geval horen
zoals het zich in de keuken afspeelde bij Duitse koks en ander
personeel.
Juffr. van Leeuwen en Fr. Leontius worden na enige tijd
voorzichtig uit het tochtige vernielde huis naar de woning van
Roelofse (koetshuis) getransporteerd. Frater Pontianus komt
daar zelf heen, het hoofd in verband - zijn hand wordt daar ook
in een snelverband gewikkeld.
Het eerste slachtoffer, moeder van 6 kinderen, overlijdt daar.
Frater Leontius blijkt ernstig en wordt met Fr. Pontianus later naar
Wijk gereden (in 2 boerenwagentjes). Door de hulpvaardigheid
van de omwonende mensen zijn de jongens als spoedig ondergebracht en voor de hele dag bezorgd.
Door den Pastoor van Cothen is Ons Heer uit het tabernakel
genomen en na nuttiging zijn de H. Vaten naar Roelofse en
Damen gebracht.
Kort na de eerste gebeurlijkheden klinkt het geroep: brand, brand!
waarop velen zeer bedrijvig werden om dekens en bedden uit het
huis te slepen en…… te blussen, hetgeen gelukt is.
Het is onmogelijk allen te noemen die zich door dit of dat hebben
onderscheiden. Maar de Fraters zijn allen uit de omgeving die
hulp verschaft hebben (bij verzorging van patiënten – brand
blussen – inboedel verslepen – rijden met paard en wagen –
onderdak en voedselverschaffing ) buitengewoon erkentelijk en
hoogst dankbaar.
Dat de brand geblust is is vooral te danken aan de plaatselijke
brandweer. De aanwezige Duitse soldaten hebben ook dapper
geholpen.
Het is gebruikelijk (toch ook wel het overwegen eventjes waard)
om met als…… als…. na te kaarten. Welnu: als er getracht was
de mensen bij het luchtgevaar onder het Laatste Evangelie, onder de
wijze commando’s van “kalm aan, kalm aan!” naar de schuilkelder
te geleiden, zouden velen op hun weg erheen verongelukt zijn. Als
de H. Mis (de preek) 5 minuten korter geduurd had, zouden Fraters
en jongens vreselijk getroffen zijn, want wat er in een paar seconden
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vernield is grenst aan het ongelofelijke; ook die vertrekken waar
men nu ook nog zonder gevaar in kon gaan. Dat glas van de
Lunenburg bv. Meer dan ½ cm dik! Als U de uitwerking daarvan
op tafels en stoelen en kasten ziet: de scherven erdoor, of diep
en vast er in, dan beseft U dat het geen als….als….. behoeft,
maar dat zich in de kapel een beschermende macht geplaatst heeft,
die bijna allen in leven hield en verreweg de meesten zelfs totaal
ongedeerd.
Het meeste glas van de kapel is naar buiten geslagen - maar toch
stak een scherf laag in het behang en lagen grote stukken glas
bij de tegenovergestelde muur.
Al mogen we die bom geen uitverkiezing noemen, we moeten
ons behoud God eeuwig dankbaar blijven, want het effect had
onberekenbaar veel verschrikkelijker kunnen zijn. Des te dieper
voelt ieder het tragische van de dood van Juffr. van Leeuwen, en
het droevig verlies voor deze familie.
Voor ingewijde Lunenburgers nog dit: Het huis is totaal onbewoonbaar (denk aan deuren en ramen, glas en puin). Vanaf de
brug kijk je zo tegen de (zwaar beschadigde) eigenlijke torenmuur
aan, waarachter de Fratersrefter, het 2de klaslokaal en de torenkamer
liggen. Wat daarvoor ligt (Kamertje van Mr. Eibergen Sandhagen,
een stuk slaapzaal, kamer van Fr. Directeur, Fr. Francisco,
’t Opkamertje, kantoor van Pater Kersten, spreekkamertje, de
2 trappen) totaal vernield uit elkaar geslagen en ingestort. De
voorgevel staat nog, maar sacristie (ons) kamertje van Fr. Prudentius,
badkamertje, waren slechts met gevaar te benaderen.
Ons verblijf is nu een gedeelte van Hindestein, zeer welwillend
en gastvrij aangeboden door den Hoogwelgeboren Heer Baron
de Wijckerslooth de Weerdenstein. Daar slapen de Fraters. Frater
Henricus en 3 jongens slapen voorlopig op Klein Lunenburg en
Frater Monulphus en 7 jongens in café Damen.
Ontvang de hartelijke groeten van Pater Kersten, Frater Directeur,
Fraters en jongens van de ruïne Lunenburg. Allen zijn vol goede
moed en wensen dat U gespaard moogt blijven voor de verschrikkingen van de oorlog.
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Betreffende de gewonde fraters, die nog in het pas opgerichte
ziekenhuis van Wijk bij Duurstede verblijven, kan gemeld worden
dat Fr. Pontianus het heel goed maakt; terwijl Fr. Leontius de
crisis doorstaan heeft en met Gods hulp mettertijd weer in ons
midden zal mogen zijn.
O.p.i. (bidden we voor elkaar)
Namens allen,
Fr. M. Francisco.
P.S. Men vraagt mij of ik hier nog iets aan heb toe te voegen. Ik
maak van de gelegenheid gebruik om voor U allen O.L.Heer eens
hartelijk dank te zeggen voor Zijn bescherming door de voorbede
van St. Jozef aan ons gegeven. Op enkele plaatsen in het huis
waar het geweld van de explosie grote schade had aangericht
stond Zijn beeld ongedeerd. Alleen het wandbord, waarop de
tekst “Sint Jozef zorg!” was aangebracht, is geschonden, in die
zin, dat ’t woordje “zorg” verdween. Blijven wij aan Sint Jozef
ons toevertrouwen en alle “zorg” verdwijnt.

0o0o0o0o0o0o0

Ruïne kasteel Lunenburg.
Foto Phons Schellart, 1948.
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INDONESISCHE MEDEBROEDERS
OP RETRAITE IN PLACET
een plaats tussen Malang en Surabaya
Juni 2016

LEVEN
Rustig, stil en vol verwachting,
zit ik aan de waterkant,
kijk naar planten, bloemen, dieren.
Kinderen spelend in het zand.
Dikwijls zat ik op mijn kamer.
En te veel werd gestudeerd.
Maar te weinig omgekeken,
naar dat wat het leven leert.
Altijd joeg ik naar meer weten.
Alles was de moeite waard.
Alles werd met hoofd- en bijzaak,
ijverig bijeengegaard.
Nu opeens andere dingen!
Daar waar bloed en leven is.
Waar de schepping op je afkomt,
als Gods eigen beeltenis.

Links van de priester:
Achterste rij: Adriano – NN – Florianus – Marcel – Andriano – NN – NN
Middelste rij: Heribertus – NN – Chrysostomus – NN – Gilbertus
Voorste rij: Raymundus – NN – NN – Walterus – Antonius
Rechts van de priester:
Achterste rij: Hyacintus – Vincensius – Adolf
Tweede rij van achter: Damianus – NN – Kardinus – NN – Yustus
Derde rij van achteren: NN – Adrianus – NN
Voorste rij: Pius – Gonsales – NN – Simon – Gregorius.
Het spijt ons de namen van de jongere garde niet te weten…….

Boekenkasten vol geleerdheid.
Wetenschap en dadenroem,
wijken voor verborgen schoonheid,
voor het bloeien van een bloem.
GEBED
Heer, maak mij toch scherp van zinnen.
Dat ik vatte wat U zegt.
Dat ik zie, dat ik ontdekke,
wat U in de schepping legt.

Theobaldus Geraets
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EEN HISTORISCHE GEBEURTENIS
IN ONZE GEMEENSCHAP
Op vrijdag 8 juli jl. is de Provincie Nederland omgezet in het
Religieus Huis Nederland – Fraters van Utrecht. Dit is gebeurd
door het ondertekenen van het aangepaste Vermogensrechtelijk
Reglement. Het lijkt ons goed om aan de hand van de foto’s en
gedeeltes uit alle woorden die gesproken zijn hiervan een indruk
te geven.
De voorzitter van de Werkgroep Bestuurbaarheid, Leo Ruitenberg,
was de speaking man.

Provinciaal Kapittel krijgen we een Beraad van het Religieus Huis
Nederland, waarvan - kort gezegd - alle Nederlandse fraters lid zijn.
Bij het 125 jaar bestaan van onze Congregatie was het motto:
DANKBAAR RECHT DOEN AAN WAT WAS
HOOPVOL UITZIEN NAAR WAT KOMT.
Volgens mij nog steeds goed te hanteren om elkaar ook te
bemoedigen.
Er is voor gekozen om de omzetting van Provincie naar Religieus
Huis te markeren en om Gods zegen over de komende periode
te vragen. Laten we met het zingen van het Veni Creator beginnen
om Gods Geest over ons te vragen
Ondertekenen
Het Vermogensrechtelijk Reglement dat wij al hadden, is gewijzigd
om de lacunes op te vangen, die door de genoemde omzetting
ontstaan zijn. De huidige Constituties kennen een Religieus Huis
niet en veel artikelen moeten dus in het reguliere Algemeen Kapittel
van 2018 gewijzigd c.q. aangepast worden. Om toch rechtmatig
te kunnen handelen is door dit Vermogensrechtelijk Reglement
mogelijk gemaakt.
Notaris Megens en frater Wilfried van der Poll ondertekenden
dit Vermogensrechtelijk Reglement.

In de kapel

Op het eerste gezicht is het wellicht wat vreemd om het ondertekenen
van een zakelijk document in de kapel te doen plaats vinden en
een enigszins liturgische omlijsting te geven, maar voor onze
gemeenschap is het een historisch gebeuren. De Provincie Nederland
wordt hiermee omgezet in een Religieus Huis Nederland – Fraters
van Utrecht. Een bestuurslaag gaat daarmee uit de totale gezagsstructuur en de eindverantwoordelijkheid komt direct bij het
Algemeen Bestuur te liggen. We krijgen door deze verandering een
bestuur van het Religieus Huis Nederland en in plaats van een
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Zegenbede
Vervolgens sprak onze pastor, Hans Peters, een drievoudige
zegenbede uit. De laatste luidt:
Wij bidden om uw zegen God:
We hebben vandaag een nieuw begin gemaakt. Met open ogen
willen we onze toekomst tegemoet zien. Onvermijdelijk brengen
veranderingen ook onzekerheid met zich mee. Gelukkig mogen
wij als gelovigen leven met de belofte dat God met ons meetrekt.
Bidden wij om zegen: God, zegen het Religieus Huis Nederland
– Fraters van Utrecht, zegen onze toekomst.
Congregatielied
Hierna werd ons Congregatielied gezongen en werd eenieder
uitgenodigd om mee te gaan naar de recreatiezaal voor koffie
met „toepasselijk“ gebak.
Bij de koffie
De Algemeen Overste, frater Venansius, heeft een brief geschreven
bij dit bijzondere gebeuren van vandaag. Enkele fragmenten uit
dit schrijven:
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Dit gebeuren is een speciaal moment in de geschiedenis van
onze Congregatie. Het zou moeten beschreven worden als de
veranderingen van aanpassing aan de mentaliteit van mensen
en cultuur van een periode in de wereldgeschiedenis. Dit
zal geschieden en beschikt zijn door de wijze, liefderijke en
almachtige Voorziening van God, de Barmhartige Vader.
Het voornaamste doel is namelijk: de verandering van een
deel van de Congregatie met een Provinciaal Bestuur van
een kleine groep van medebroeders die zich aanpast aan de
eisen en mentaliteit van een nieuwe periode en genoemd wordt
Het Religieus Huis Nederland - Fraters van Utrecht.
Er kan geconcludeerd worden dat Het Religieus Huis Nederland
- Fraters van Utrecht dezelfde essentiële religieuze princiepen
heeft, maar meer gericht op een aangepaste vorm aan de
eisen van tijd, plaats en de leden met hun cultuur.
Woorden van dank en welkom
De afgelopen vier jaar van dit Provinciaal Bestuur is niet de gemakkelijkste bestuursperiode geweest. Intern heeft er door omstandigheden een wisseling in het bestuur plaats gevonden: Wim Heister
trad uit het bestuur, Berno werd gekozen tot Plv. Provinciaal
Overste en het derde bestuurslid werd Wim Versteeg. Als een
bestuur net twee jaar bezig is, is zo’n verandering niet eenvoudig
en prettig. Maar ik kan gerust zeggen dat dit PBN in die vier jaar
toch ontzettend veel gedaan en bereikt heeft.
In een goede eensgezindheid heeft het de zaken opgepakt en elkaar
steunend bij de vele vraagstukken, niet in het minst rondom het
hele gebeuren van het seksueel misbruik. Hiervoor mag zeker
Wilfried een hele grote waardering krijgen, want deze materie
sloopt mensen.
Ook het aanvaarden van de consequentie voor hemzelf om de
nieuwe uitdaging tot het oversteschap van het Religieus Huis
Nederland en daarvoor naar de communiteit te verhuizen, is een
welbewuste keuze van hem om die functie te kunnen waarmaken.
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Ook spreek ik graag namens allen mijn waardering en respect
uit voor Berno. Al die jaren in het PBN vroegen van jou minimaal
wekelijks om je geliefde werk in De Wonne in Almelo achter je
te laten en je te richten op je medebroeders en op Revo. Weer
of geen weer, problemen daar of hier, je kwam naar De Bilt. Je
nuchtere en toch ook spiritueel gerichte aandacht voor alles, is
een goede inbreng in het bestuurlijke wereldje geweest. Het zal
wel wat vreemd voor je zijn, dat dit nu wegvalt, maar het kan
ook weer voor jezelf wat lucht brengen.
Dan Wim Versteeg. Heel wat bestuurlijke ervaringen achter de
rug, werd je na twee jaar toch weer gekozen en nu weer voor het
Religieus Huis en als Plv. Overste. Twee jaar geleden zei je bij
de keuze al: “als deze periode voorbij is ben ik 80….” Nu dat
blijft zo want je gaat in de nieuwe setting voort. Jouw bestuurlijk
functioneren is vaak van dien aard, dat anderen in duidelijke en
verhelderende woorden de betreffende materie naar voren moeten
brengen. Dit werkt positief voor velen.
Onder dit bestuur heeft de Werkgroep Bestuurbaarheid ook gewerkt
en nu we ons werk afsluiten met het gebeuren van vandaag, wil ik het
afgetreden bestuur hartelijk bedanken. Het bleek een interessante,
maar moeilijke materie te zijn en ik ben blij dat wij al gauw een
deskundige, in de persoon van Ben Wanders, mochten vragen ons
te komen adviseren. Mede door zijn inbreng waren we al gauw
heel concreet bezig met de diverse modellen en er uiteindelijk
uitgekomen.
Een paar woorden op het vandaag aantredend Bestuur van het
Religieus Huis Nederland.
Beste Wilfried, Wim en Daan. Een nieuw begin, een nieuw
bestuur….niet zo’n gek gebeuren: nieuwe opdrachten, nieuwe
samenstelling van personen, nieuwe aandachtsvelden, dichterbij
de meeste medebroeders in een geheel eigen situatie…..
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Van Provinciaal Overste naar
Overste Religieus Huis
Uiteraard sprak frater Wilfried
ook zijn dank uit aan zijn medebestuursleden en gaf Berno een
bon van “Happen en stappen”
om naar eigen keuze zich een
dagje te ontspannen. Hij dankte
tevens nogmaals zijn voorganger Overste van het fraterhuis
St-Jozef, Henk Huirne en zijn
plaatsvervanger fr. Isidorus.
Ook voor hen is nu opvolging
aangetreden, na enige tijd waargenomen te zijn.
Nu is het nieuwe echt begonnen!

Adviseur
Ben Wanders, onze adviseur, sprak
hartelijke woorden van dank en
respect voor de wijze waarop de
Werkgroep als zodanig en de
Provincie in het algemeen gewerkt
heeft: zorgvuldig, wikkend en
wegend en in samenspraak met
allen. Het was fijn met jullie te
werken.
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Vluchteling?
Maar ik ben geen vluchteling
Want ik ben niet gevlucht
ik ben weggewaaid als een blad van de boom
Er is in ons land
Een verschrikkelijke wind opgestoken
Een wind vol vuur en verkrachting
En op een dag
Op een dag die ik mij niet durf te herinneren
Ben ik weggewaaid
Wie zou er uit zichzelf vluchten
Wie zou er zonder afscheid te nemen
Z’n huis
Z’n dorp of stad
Z’n eigen land
Z’n eigen familie in de steek laten
Vluchtelingen zijn nooit welkom
Nergens
Dat weet iedereen
Dat heeft de geschiedenis
Al zo vaak bewezen
Na nog wat gezellig praten bij een drankje werd de bijeenkomst
gesloten met een smakelijke maaltijd. Dank aan allen die zich
voor dit hele gebeuren hebben ingezet.
Zeist, 09-07-2016
Leo Ruitenberg

Waarom zou je dan vluchten
Waarom een langzame dood
In een vreemd land
Als je op de drempel van je eigen huis
Ook kunt sterven
Vluchtelingen bestaan niet
Er bestaan alleen weggewaaide mensen
Die door de wind
Over de wereld zijn geblazen
uit ‘Tijdschrift voor Geestelijk Leven’
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NAAR SINT AGATHA

GENERAAL BESTUUR VAN MAASTRICHT
OP BEZOEK BIJ ONS ALGEMEEN BESTUUR

In de afgelopen weken heeft het Archiefteam zo’n 100 archiefdozen
plus enkele grote dozen naar St.-Agatha gebracht om opgeborgen te
worden in ons archief aldaar. Van alle overleden medebroeders
zijn nu de nalatenschappen in het Erfgoedcentrum opgenomen,
naast nog afgesloten archiefdelen. Ad van Huijgevoort, de archivaris
die de opname van ons archief vanaf het begin heeft begeleid,
was er uiteraard zeer content mee.
Nu kan er weer hard gewerkt worden door vrijwilligers aan het
inventariseren, catalogiseren en digitaliseren van de ingebrachte
zaken.

Op 15 juli is het Generaal Bestuur van de broeders van Maastricht
op bezoek geweest bij ons Algemeen Bestuur in Malang.
Tussen de fraters Venasius en Simon staat broeder Guido, de
Vicaris Generaal. Aan de andere kant van frater Simon staat
broeder Martinus, de Generale Overste. De twee andere Generale
Bestuursleden staan aan de buitenkant: naast frater Damianus
vinden we broeder Theodorus, en helemaal aan de andere kant staat
broeder Raphael. En op de voorgrond vinden we onze algemeen
secretaris frater Adolf en algemeen econoom frater Stanislaus.
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