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Helaas moeten we ons als redactie excuseren dat het oktobernummer van INKO pas in november bij u op de deurmat valt.
Het leven kan druk zijn! Maar we hopen dat u het fijn vindt dat
het alsnog gekomen is. Het is weer een zeer gevarieerd nummer.
De gebruikelijke zaken als de overweging bij de Constituties, de
pen doorgeven, gedicht van Theobaldus, maar ook een boeiend
inteview bij een kloosterjubileum, alsmede een verhaal uit de
nieuwe stichting op Kalimantan, het 25-jarig bestaan in Karangwidoro van het noviciaat en gedenkdagen van twee andere huizen
in Indonesië en een in Nederland (Zeist) plus nog reacties op de
vorige bedevaart in Boxmeer en een nieuwe bedevaartsplaats
waar de redactie nog nooit van gehoord heeft…. Kortom: weer
van alles en nog wat, maar volgens ons de moeite waard om er
kennis van te nemen.
Het herdenken van het 140 jaar bestaan van de Congregatie heeft
op een indrukwekkende wijze plaats gevonden, waarbij een eerbetoon aan de Stichter en onze voorgangers een waardige plaats
innam. De redactie heeft het niet nodig geacht hier verder aandacht
aan te schenken, omdat nagenoeg alle medebroeders in Nederland
de diverse onderdelen meegemaakt hebben en hun eigen
herinneringen erover hebben.
Wij wensen u veel
leesplezier met dit
wel erg dikke nummer!
Alle goeds voor de
laatste fase van dit
hardlopende jaar!

foto Rudo van Rooij
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UIT DE MAILBOX
Van: helena cox
Datum: 17-9-2013 16:50:09
Onderwerp: geweldige Inko

Aan de redactieleden en alle medewerkenden van Inko. Toen ik de
laatste Inko ontving, dacht ik nou dat is een dik nummer.
Met interesse gelezen, een geweldige inhoud op allerlei gebied.
Fijn, dat frater Paul erbij is gekomen, en…dat u doorgaat met het
verschijnen van Inko, want het is een blad vol met inspiratie en
een verrijking voor alle lezers.
Frater Johan, alsnog proficiat met uw gouden kloosterfeest, en
voor de redactie en medewerkenden van Inko Gods zegen over
uw aller inzet.
Een hartelijke groet van zr. Beatrix Cox.
Van: Paul Steverink
Datum: 17-10-2013 16:18:58
Onderwerp: Vaart processie INKO

Thomas van Aquino/Transsubstantiatie/Transsignificatie/Transfinalisatie/Transmaterialisatie
Beste Leo, na drie keer lezen over de bloedprocessie van Boxmeer
wil ik graag een paar opmerkingen maken.
Bij Google heb ik bovengenoemde woorden ingevuld.
Thomas van Aquino
Leefde van 1225 tot 1274. Zijn leer over de transsubstantiatie
wordt tot op vandaag aanvaard door de RKK.
Verworpen worden: Transsignificatie/Trans-finalisatie/Transmaterialisatie
Transsignificatie: betekenisverandering, brood en wijn zijn symbool
van lichaam en bloed van Christus
Transfinalisatie: verandering van doel: mensen bij elkaar brengen,
Christen worden, geloof en werken
Transmaterialisatie: de materie ‘wijn’ wordt letterlijk bloed, in natura
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Transmaterialisatie
Het interessante vind ik dat de mensen van Boxmeer geloofd
hebben in transmaterialisatie: de letterlijke verandering van wijn
in het bloed van Christus, hetgeen Thomas en de RKK verwerpen:
zij verwerpen transmaterialisatie.
Het ‘bloedwonder van Boxmeer ‘gebeurde’ in 1400, dus na
Thomas’ tijd. Boxmeer had ruimschoot kunnen weten dat transmaterialisatie niet is wat Thomas en de RKK ons te doen geloven
voorhouden.
De hele RKK theologie wordt door Boxmeer aan de laars gelapt!
Falco’s uitleg
vind ik bijzonder: Het ‘wonder´ is dat mensen nog steeds bijeenkomen, dat het gaat om Christen worden, (Philip Weber zei vaak
met verve: dat brood en wijn veranderen is niet belangrijk maar
dat wij veranderen!) dat mensen het recht hebben om te twijfelen,
hetgeen de RKK mensen ontneemt. Bij RKK is alles zeker weten,
niks twijfel!
Boxmeer geeft ons hoop. Een priester die ook maar een paar woorden vergeet wordt voor een jaar geschorst! Protest, hoop!
Zo heb ik je verhaal gelezen. Je hebt me aan het zoeken en denken
gezet. Oprecht dank. Paul
Van: Berno Spekschate
Datum: 21-10-2013 11:53:08
Onderwerp: RE: Vaart processie INKO

Beste medebroeders,
Een interessante discussie komt op gang…!
Onlangs hoorde ik van een schilderij van het Laatste Avondmaal,
waarbij Jezus op de rug gezien wordt en met het brood in de hand
omkijkt naar degene die het schilderij bekijkt, zeg maar: naar
mij, jou, ons.
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In Lodwar zat ik elke dag in alle vroegte met Hans en enkele
vrouwen in de kleine zijkapel van de kerk. Daar wordt in alle
eenvoud en soberheid de eucharistie gevierd. Achter de priester
een groot kruisbeeld met de lijdende Jezus. Elke ochtend was het
alsof Jezus zijn hoofd moeizaam ophief, mij aankeek, en zei:
‘Ik heb het geprobeerd, maar het is niet gelukt. Nu jij! Hevige
emotie overviel mij, en nog als ik dat beeld terughaal.
Weken daarvoor peinsde ik over wat er gebeurde daar in de zaal
van ‘het laatste avondmaal’, met name de woorden ‘dit is mijn
lichaam, dit is mijn bloed’, en ‘Doe dit tot mijn gedachtenis’.
Ik bedacht: ‘brood’: dat is waar je van leeft, en ‘bloed’: dat is je
bestaan, je leven, je zijn. En ‘Doe dit tot mijn gedachtenis’: Nu jij,
met heel je wezen, want ik heb echt alles geprobeerd, en doorgaan
wordt mij onmogelijk gemaakt. Neem het over met heel je wezen.
Geloof erin dat het kan. Het was een afscheid en een nieuw begin.
En nu?
Berno

“VERTEL WAAROM JE DE INKO-REDACTIE
KOMT VERSTERKEN”
Dat is de vraag van de redactieleden aan mij,
Paul Steverink.
De vraag.
Op 5 juni 2013 vraagt
fr. Johan Brummelhuis
mij per email of ik hem
wil bellen.
Mijn vermoeden is dat
Johan om een artikel
voor INKO zal vragen.
Mijn antwoord is er al
vóór zijn vraag komt: ik
ken een gedicht dat mij
ontroert en dat ik graag
gepubliceerd wil zien.
De echtgenote van mijn
broer Joop heeft het in
het Twents uitgesproken
in de Verrijzeniskerk
van Enschede. Mijn
plan is om het naar de INKO redactie te sturen als antwoord op
de vraag die Johan mij nog niet gesteld heeft!!!! Maar Johan
laat mij weten dat hij een heel ándere vraag heeft waarop hij
antwoord hoopt te krijgen. En toen wist ik wat hij mij gaat vragen:
“Wil je redactielid van INKO worden?”
Het antwoord
is: ”Ja!”
Zo is het begonnen. Op 14 juni volgde de benoemingsbrief van
het Provinciaal Bestuur. Tot minstens 2018 zal ik de redactie
van INKO komen versterken ter opvolging van fr. Wim Heister.
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Wim is 36 jaar lid van de redactie geweest. Zoveel jaren! En
daarom alleen al wil ik hem opvolgen. Maar er is nog iets anders.
Wim is geboren in Silvolde en ik in Gaanderen. Beide dorpen
liggen in de Achterhoek. Tussen deze twee dorpen in ligt alleen
het stadje Terborg.
Vóór Wim geboren werd, bezocht ik Silvolde al vele malen. Zittend
als kleuter achter op de uitschuifbare bagagedrager van de fiets van
mijn vader gingen de dagelijkse fietstochten naar de bewaarschool
van de zusters in Silvolde. Volgens internet zijn het de zusters
Franciscanessen van Heythuysen die er ook lesgaven aan een
huishoudschool, die indruk op me gemaakt hebben. Maar ook een
juf uit Gaanderen die er les gaf, want ik herinner me dat ik haar
vanuit de bewaarschool een bezoekje bracht om haar als dorpsgenote
te ontmoeten.
En op Wim Heister toegepast: Het is ook uit Achterhoeks chauvinisme en solidariteit dat ik Wim opvolg.
Waarom nog meer “Ja”?
Een tweede reden waarom ik “Ja” heb gezegd is het vertrek van
Theo te Bogt als INKO-redactielid na zijn Hemelvaart.
Theo kwam steeds enthousiast terug naar Groningen van INKOvergaderingen, waar hij graag naar toeging vanwege de prettige
sfeer.
Ik heb veel aan Theo te danken. Toen ik voor het internationaal
justitie pastoraat werkte, dreigde een geplande bijeenkomst van
pastors en vrijwilligers uit de hele wereld in Mexico niet door te
gaan, omdat de Mexicaanse pastor ter plekke plotseling overleed
en niets achterliet qua organisatie en financiën.
Daardoor kwam de verantwoordelijkheid van de organisatie
van de bijeenkomst geheel op de schouders van de secretaris
generaal te liggen en dat was toen pastor Gerard de Wit.
Door zuinig financieel beleid van Theo kon de Terebint Gemeenschap flinke financiële steun verlenen en ging de bijeenkomst
door.
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En verder: In Groningen ging ik meedoen aan de oecumenische
vieringen in de Pepergasthuiskerk en Theo kwam mee, iedere
zondag. Heel bijzonder van hem!!
Terug naar het gedicht
Theo werd steeds bijzonder getroffen door het godsgeloof in
het Eerste Testament. Bij de Grieken is geloven iets voor waar
houden. Het Joodse geloof is gebouwd op vertrouwen, op een
relatie waarin iets gebeurt. Wat mij in Theo trof was zijn Joods
geloven, gebaseerd op vertrouwen. Die trouw en dat vertrouwen
straalde hij zelf uit.
En daarbij bleef hij realistisch: “Vertrouw op God en doe je
fiets op slot”.
Voor Theo en Wim vandaag het volgende gedicht:
Ik bin ien oenne haand o Heer

Dit gedicht werd voorgedragen
in de Verrijzeniskerk van Enschede,
waar op 14 april Jos Mensink,
overleden op 9 april 2013,
herdacht werd tijdens de Avondake.
Jos is de echtgenoot van Agnes Steverink,
zus van fr. Paul Steverink
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IK

BIN IEN OENNE HAAND O

HEER

Ik bin ien oenne haand o Heer
Ie laot mie los, ie griept mie weer
Ie laot mie gaon, ie set mie stil
Want alles geet naor oenne wil
Bink é raakt in grootn nood
Ie kunt mie reddn van ’n dood
Ik bin ien oenne haand o Heer
Ie laot mie los, ie griept mie ok weer.

ZOMERFEEST IN HET FRATERHUIS
Op de grens tussen zomer en herfst hebben we een zomerfeest
georganiseerd met optredens van diverse medebroeders, bewoners
en medewerkenden.

Ik bin ien oenne haand o Heer
Ie laot mie los, ie griept mie weer
Har ik gen ongemak verdeend ?
Was al wa´k har nich van oe leent ?
Ka´nk zonder oe gen tred vedan
Mis ik den weg, wies ie em mie an
Ik bin in oenne haand o Heer
Ie laot mie los, ie griept mie weer
Ik bin ien oenne haand o Heer
Ie laot mie los, ie griept mie weer
As ie an`t end mie roopn mot
Griep mie dan vast en loat mie nich los
Maor trek mie daan op Pa zien erf
Zo da´k veur eeuwig nich versterf
Ik bin ien oenne haand o Heer
Ie laot mie los, ie griept mie ok weer
9
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art. 62 Het levend houden van onze verbondenheid
met Jezus en de Vader,
vraagt ook persoonlijke bezinning en gebed.
In ons dagelijks leven moeten wij daar
ruim aandacht en tijd aan besteden.
Daarbij zal eenieder de vormen en middelen kiezen,
die voor hem het meest vruchtbaar zijn.
Het komt vooral aan op een geest van gebed,
die past bij ons apostolische leven;
een geest van gebed die er op gericht is
om in elke activiteit, in elke ontmoeting,
in heel het leven
God te vinden,
met Hem te zijn en Hem te dienen.
Leer en leven van Jezus nodigen ons daartoe uit.

Het was deze keer een wat individueler optreden dan anders, omdat
er geen echt thema was zoals bv. vorige keer “Ja zuster, nee zuster”.
Wel hadden de gedichten, verzen, liederen iets met “zomer” te
maken, maar in een vrijere vorm. Er waren zeer verrassende
optredens bij, zoals die van mevr. Versteegh, van Xiaobing Li;
Rinske van der Heide. Geweldig! De verbindende en toepasselijke
versjes kwamen uit de creatieve koker van Lineke van Wolferen.
De koks verdienen natuurlijk ook een grote pluim op hun hoed!
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HANDEN GEVOUWEN
HANDEN UIT DE MOUWEN
Steeds meer mensen, ook jongeren zijn op zoek naar spirituele
ervaringen. Vooral stilte vindt men aansprekend. Hoe komt dit
toch? Heeft een aantal mensen de ervaring opgedaan dat te veel
lawaai en aanhoudende stromen van prikkels niet alleen onze
fysieke gezondheid bedreigen, maar ons ook wegvoeren van
datgene wat uiteindelijk echt van belang is.
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Aandacht voor spiritualiteit is dat een reactie op de enorme snelheid
waarmee we in de jaren tachtig en negentig oude structuren hebben
losgelaten? Alles is nu mogelijk, overal is een markt voor. Ook
het proces van individualisering, secularisering, rationalisering
en urbanisatie brachten ons in een stroomversnelling. Daardoor
geraakten een heleboel zaken in de war, in een crisis.
Steeds meer mensen, vooral jongeren vinden kerkelijke verschillen
onbelangrijk. Ze hebben gelijk, als we Christus willen volgen,
kunnen we niet gescheiden optrekken want dat is in feite in strijd
met ons geloof. Maar is het zo eenvoudig? Hebben vooral jongeren
vaak niet de neiging het verleden te negeren. Als je vertelt over
de tijd dat de Berlijnse Muur nog overeind stond, kijken ze verveeld. Voor hen is het ongedeelde Europa vanzelfsprekend. Maar
anderzijds mogen wij ouderen ons niet achter de geschiedenis
verschuilen om kerkelijke vernieuwing te ontwijken. Historisch
besef is belangrijk. Vrede in West Europa is niet zo vanzelfsprekend.
Die is bewerkstelligd door een kleine groep mensen na de Tweede
Wereldoorlog, die verzoening van Europa organiseerde, eerst
economisch, toen politiek. Niemand heeft in 1988 eraan gedacht
dat de Berlijnse Muur ooit zou kunnen vallen. Toch gebeurde
dat. Dat geeft moed in een tijd waarin veel mensen onzeker zijn
geworden door de globalisering. Als ik zie hoeveel mensen zich
in de moeilijkste omstandigheden inzetten voor anderen, heb ik
dan recht moedeloos te worden? Kunnen en durven zien dat er
vooruitgang en soms neergang is.

zijn, tijd en ruimte nemen en maken mensen bij je met al hun
pijn en vragen op verhaal te laten komen. En vooral niet
oordelen. Het betekent heel vaak een blijven zonder woorden.
Echt bidden zal uitlopen op hulpvaardigheid en zorgzaamheid.
Een samenzijn, er voor elkaar zijn is wat mensen verbindt, en
een sterk fundament biedt voor het leven. Het is toch zo, dat
verbinden (religare) tot de kern behoort van religiositeit. Dicht
bij jezelf blijven en er blijvend aan hechten dicht bij de anderen
te zijn.
Behulpzaam in het biddend gebeuren is zich spiegelen aan voorbeelden uit het verleden. De authentieke denkers en doeners,
kunnen ons op weg zetten het te proberen in hun spoor, uit hen
kracht te putten en moed te vatten verder te gaan. Iemand als
Teresa van Avila geeft ons een eenvoudige en direct tot het hart
sprekende inkijk in haar worstelen met het gebed.
Na vele jaren in het klooster in Avila te hebben doorgebracht
ervaart ze rond haar veertigste de kracht die uitgaat van de gratuite
vriendschap van Christus. Het doorbreekt haar pantser, opgebouwd
uit angst, ze ontdekt dat deze liefde in niets de mens kwetst en
bedreigt maar haar in tegendeel tot bevrijding en volle ontplooiing
brengt.
Meester Eckhart zei ooit: “In de stilte spreekt God”. Bidden
betekent dan ook voor mij: in gesprek gaan met God, mijn zorgen
in Gods handen leggen of gewoon luisterend aanwezig zijn. Soms
vertrek ik vanuit een Bijbeltekst of een psalm. Ze zetten mij aan
tot stil staan, tot een moment waarin ik mij kan herbronnen.
Mystieke teksten brengen me in de diepte en openen mij tegelijk.
Mijn weg naar binnen voert mij naar buiten en omgekeerd.

Is het vreemd dat in zo’n tijd dat de vraag groeit: wat met bidden?
Wie wijst ons de weg? Is er een weg, of hoort het tot de tijd
voorbij? Wie zich op het pad van het gebed begeeft ervaart dat
het een voortdurend alert zijn (zien) eist, een voortdurende
bereidheid ontregeld te worden (bewogen worden) en de handen
uit de mouwen te steken (in beweging komen).
Bidden kan betekenen dat je als eenling tegen de stroom durft in
te gaan, tegen de stroom durft op te roeien. Het betekent aanwezig

Te vaak ontdek ik wanneer we over God praten, ook als gelovigen,
dat het erop lijkt alsof Hij er niet is of heel ver weg, niet ingrijpend
in ons leven. Bidden begint met je te plaatsen in zijn Tegenwoordigheid. Natuurlijk is hij aanwezig op een manier die respectvol
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is voor onze vrijheid. Hij dringt zich niet aan ons op en neemt
geen beslissingen voor ons. Dat is fascinerend.
Jezus zei tegen zijn volgelingen: “Het is beter voor jullie dat ik
wegga”. Dat is het hart van het christendom: Het betekent accepteren
dat God liefde is. In die liefde zit altijd iets van verwachting. Als
God van ons houdt betekent het dat we boven onszelf kunnen
uitstijgen. Dat is niet alleen een kwestie van een goed gevoel,
maar ook een manier van leven. God gebruikt ons om de wereld
te vernieuwen. God is een kracht in onszelf, ik denk dat het de
H. Geest is. Maar God is altijd groter dan ik mij kan voorstellen.
Daarom is het voor mij belangrijk tot Christus te bidden, tot een
persoon die ons leven deelde. God drukte zich geheel uit in het
menselijk leven van Jezus. Dat betekent dat hij een persoon is.
Jezus is geen superman, maar een mens te midden van ons.
Een van de dingen die ik nooit mag ik vergeten is dat twijfel
een onderdeel vormt van onze zoektocht naar God. Ik twijfel
niet zozeer aan het bestaan van God, maar ik twijfel meer omdat
er zoveel ellende in de wereld is, bijvoorbeeld de honger, waarop
we geen antwoord hebben. En die vele andere crisissen in onze
samenleving en in ons eigen leven. Bidden kan dan een kracht
betekenen moed te verzamelen de situaties te verbeteren. Geloof
kan dan een radicale kracht worden. Maar dat is niet zo eenvoudig
in praktijk te brengen.

Voorhout 15 - 08 -2 013
drs. Alfons Kroese o.c.d.

DANK ZEGGEN & HOPEN
GENADEJAREN
Twee jaren zijn nu bijna voorbij. Om precies te zijn de jaren 2012
en 2013. Zij vormen gezegende jaren voor het noviciaat van de
fraters BHK (= Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart). In het
jaar 2012, en wel op 13 maart 2012, vierde het noviciaat de herdenking van 75 jaar aanwezig zijn van het noviciaat in Indonesië.
Het was een herdenken van het belangrijke feit dat 75 jaar geleden,
de Congregatie een huis opende om een noviciaat te beginnen
door officieel Indonesische kandidaten aan te nemen en deze
kandidaten op te leiden tot frater.
Dat moment wordt gezien als een genade voor de Congregatie,
omdat met de opening van dit huis het moment was aangebroken om
een begin te maken het zaad van de roepingen uit te zaaien, zodat
dit vruchtbaar zou zijn voor de voortgang van de Congregatie.
Door die vruchten voelen wij dat wij samen de gelegenheid krijgen
van God om de missie van de kerk voort te zetten in de vorm van
werken voor God op het terrein van opvoeding en onderwijs aan
jonge mensen. Het zaad dat begonnen is in Utrecht in Nederland
blijkt ook tot bloei te komen door uitgezaaid te zijn op de grond
van Indonesië. Een zorgzame God die door het verleden ons hoop
geeft. Wij behoren dan ook dankbaar te zijn voor deze genade.
Dankbaar voor de verdiensten van onze medebroeders, die eerder
hun bijzondere weg zijn gegaan tot aan het tijdstip dat wij als
medebroeders in het charisma van de stichter Mgr. A. I. Schaepman
konden delen.
2013 is vervolgens ook een genadejaar, want in dit jaar, om precies
te zijn op 14 november 2013, is de gedenkdag waarop 25 jaar
geleden de communiteit van het noviciaat “BHK”, gelegen aan
de Jalan Raya Karangwidoro 7 in Malang, werd opgericht. Op
14 november 1988 werd deze communiteit opgericht te midden van
tuinbouw en akkers. Sinds het noviciaat in Indonesië is opgericht,
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nog voor het uitbreken van de oorlog, was er nog géén vaste
plaats, maar zien we meerdere verhuizingen. Het eerste noviciaat
begon in Malang in een huis aan de Jalan Bromo, verhuisde naar
Probolinggo, toen naar Kediri, terug naar Malang en wel naar
Celaket 21, naar Kupang en Larantuka en tenslotte terug naar de
communiteit van Celaket 21. Het bestuur van de Congregatie
besefte dat dit alsmaar verhuizen minder bevorderlijk was voor
de voortgang en het proces van opbouw.
Alhoewel de situatie in het land en de toestand van de Congregatie
in die tijd inderdaad minder mogelijk maakten, heeft niettemin
de Goddelijke zorg het mogelijk gemaakt dat we uiteindelijk
een plaats vonden als een goede basis voor een plek van hoop.
Hoop mogelijk gemaakt door de zegen van Boven door het
noviciaat BHK aanwezig te doen zijn in het dorp Karangwidoro,
gemeente Malang. Een plaats die rustig en aantrekkelijk is, en
een goede ondersteuning betekent voor het proces van opbouw.

Het noviciaat in Karangwidoro, Malang
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DANKBAARHEID
Als gelovig mens past dat wij dankbaar zijn voor de ervaring van
25 jaar dat het noviciaat BHK in Karangwidoro heeft mogen zijn.
Wij zijn dankbaar voor de trouw van God zelf, die het mogelijk
heeft gemaakt deze weg samen te hebben kunnen afleggen. De
Congregatie kan hier een dynamisch leven laten zien en zijn
afvaardiging is hier een gezegende aanwezigheid als communiteit.
Deze communiteit is gevormd als “nieuw zaaigoed” waar het
zaad door God zelf in het hart van eenieder gezaaid wordt, die
van binnenuit in beweging gezet wordt; door de mest en de groei
komen de bloemen tot ontwikkeling. Vruchten van het genoemde
proces zijn dat meerdere generaties het werk van de eerste generatie
zullen voortzetten.
Wij zijn ervan overtuigd dat hoop de Congregatie kan helpen
groter te worden door kandidaten die het werk van de Congregatie
kunnen voortzetten. En die kandidaten worden voorbereid vanuit
dit “stamhuis”.
Daarom is de aanwezigheid van het noviciaat een erg belangrijk
deel van de Congregatie. Wij zijn dankbaar voor die weg en dankbaar voor het werk van God, die door eenvoud en duidelijkheid
in onze Congregatie en door te kijken wat reeds ontstaan is,
inderdaad erg goed is.
Het gevoel van dankbaarheid zal bij het zich verdiepen ook dankbaar denken aan personen en zaken die zich al verdienstelijk
maakten of waren. God werkt op Zijn manier, zelfs zo dat de
afgelegde weg overvloedig vruchtbaar heeft kunnen zijn. Daarom
zeggen wij van harte “dank je wel“ aan de confraters die reeds
een rol speelden in het leven van de communiteit van Kanrangwidoro, Malang. Ook aan de novicenmeester (en oud-novicenmeesters)
die door aanwezigheid van tijd tot tijd deelnamen aan het genadewerk van de vorming. Wat zij via de Congregatie verrichtten,
vaak in het “verborgene”, gaf steun aan het ontwikkelingsproces
van de bloem, welke generatie na generatie heeft gegeven aan
een leven van trouw aan God.
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Hoop
De afgelopen periode doet ons voelen dat het noviciaat BHK
niet vrij kan van allerlei uitdagingen, die aanwezig zijn als je
als communiteit een basis wilt bevorderen. De context van een
gelovig christelijk tijdperk, wordt bedekt door een dynamisch
totaal van vlug vrucht dragen, veel aanbod en verleidingen.
Niet zelden hebben ontwikkeling en vooruitgang in dit tijdperk
juist invloed die niet gemakkelijk richting geven. Wat er buiten
de communiteit gebeurt met deze invloed, kan ook een nieuw
deel worden van het dynamisch leven in de Congregatie en bij
de fraters. Een kandidaat kan ook een “speciaal karakter” en
“een eigen taal” bezitten. Het noviciaat maakt ook deel uit van
de maatschappij en is gericht op de maatschappelijke context
en door diens vooruitgang zal de maatschappij ook van invloed
zijn en binnenkomen bij de communiteit, bij medebroeders en
kandidaten. Dit alles maakt noodzakelijk dat het noviciaat meer
nadruk legt om echt zichzelf te zijn als basiscommuniteit. Zijn
aanwezigheid is nodig om kleur te geven aan zichzelf als leven
van geroepenen die vorm geeft aan diepte.
Er zijn uitdagingen in het leven gedurende dit vormingsdeel van
het proces naar een dynamisch noviciaatsleven op de geloofsweg.
Uitdagingen geven inderdaad een gevoel van erg dynamisch te
zijn en er zijn genoeg op zichzelf staande moeilijkheden in een
noviciaat. Ofschoon wij moeten beseffen dat de uitvoerder van
een uitstekende stichting niemand anders is dan God zelf door
Zijn Geest.
Via menselijke worsteling van het noviciaat in deze 25 jaar, mogen
wij een voortdurend beschikbaar hart neerzetten als kans die slechts
door God zelf gegeven is. Wij zijn er nog steeds van overtuigd
dat wij door God “te volgen en door met Hem mee te werken” tot
deze dag gekomen zijn; om vervolgens gezamenlijk personen
eerlijk te begeleiden die zich komen aanbieden en zij zelf leven
met trouw te zijn aan God. God heeft het mogelijk gemaakt dat
alles is doorgegaan.
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OPRUIMEN EN STAPPEN VOORUIT
De houding om de hoop voldoende kans te geven dat het morgen
beter zal gaan, zal zorgen dat alle leden van de communiteit met
genoeg geestdrift aan de gang gaan om alles in orde te maken
en stappen vooruit te zeten. Die hoop verheldert het hart al om
voortdurend te beseffen dat deze communiteit een communiteit
vormt die altijd zelf in orde is. Herdenken van 25 jaar geleden
opgericht te zijn, wordt een aanleiding om van zilver tot goud
te komen door zelf orde op zaken te stellen en zich steeds bewust
te zijn, dat deze aanwezigheid een middel is tot overdracht.
Een noviciaatscommuniteit met veel dynamiek is zeer geschikt
om procesmatig studie en vele andere zaken te bevorderen. Maar
dan dienen allen zich dienstbaar op te stellen ten dienste van de
ontwikkeling van de aanwezige te vormen personen.
Allen dienen de overdrachtsmogelijkheid te bezitten, zodat de
kandidaten de situatie kunnen beleven, die bevorderlijk is voor
het proces van inleven van de waarde van het leven als geroepene
en dat door hun geestdrift de Congregatie meer effectief kan
voortgaan.
Deze hoop wordt ook versterkt door stappen vooruit te zetten. De
levenstocht leidt er niet toe dat wij zekerheden kunnen bieden.
Duidelijk is dat God voortdurend een of andere hoop geeft als
wij ons voortdurend gericht houden op Hem en Zijn wil vorm
geven. Zonder hoop en slechts vertrouwen op eigen capaciteit
ziet er minder verstandig uit. In het noviciaat dient er voortdurend
op gewezen te worden dat de hoop slechts een door God gegeven
capaciteit is. Hoop moet steeds opnieuw opvlammen teneinde
voortdurend in staat te zijn stappen vooruit te zetten en naar een
toekomst te kijken, alhoewel er genoeg uitdagingen in de weg
zullen staan.
Gezamenlijkheid en broederschap onder ons leiden tot Maria
onze Moeder, Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart, overtuigd
dat de noviciaatsweg als vormende communiteit niet uit ons
zelf te gaan is. Hopelijk kan het noviciaat BHK voortdurend
aanwezig zijn voor de Congregatie als plaats waar kracht geput
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kan worden als begin van de voeding voor de levensweg van
iedere confrater als geroepene. Dat het een oase zal zijn voor
ieder persoonlijk die kracht wenst te putten voor de weg om
zelf trouw te zijn aan God maar die ons eerst heeft lief gehad.
Hopelijk door hier aan te denken, wordt de communiteit van
het noviciaat een vormingscommuniteit met als basis de hoop.

Frater Pancratio viert platina kloosterjubileum !

“VAN ALLES WAT IK IN 70 JAAR
HEB GEDAAN,
ZIT MIJN TIJD IN INDONESIË HET
DIEPST IN MIJN HART”
Op 12 augustus dit jaar vierde frater Harry van Helsdingen
zijn 70-jarig kloosterjubileum. Hij was 18 jaar toen hij in 1943
werd gekleed als Frater van Utrecht. Bij zijn inkleding heeft
hij voor de naam frater Pancratio gekozen en hoewel hij in
Nederland meestal met zijn doopnaam wordt aangesproken,
heeft zijn keuze voor deze kloosternaam een bijzondere betekenis. Straks vertelt hij waarom.

Proficiat en een fijn zilveren stichtingsfeest voor het noviciaat BHK,
Kanrangwidoro in Malang. Hopelijk kunnen wij iemand overtuigen
met wat wordt getuigd door Sint Paulus “Het door Hem bij u
begonnen werk, zal Hij ook voltooien aan het einde.” (Fil. 1:6).

Fr. Patrik, BHK
vertaling: Leo Ruitenberg

Wij bezochten de platina jubilaris
om samen met hem terug te kijken
op deze lange en indrukwekkende
fraterperiode. Als ik zijn kamer in
Fraterhuis St.-Jozef binnenkom
word ik door een vitale jubilaris
begroet en met een vriendelijke
kordate stem neemt hij de leiding
van het gesprek op zich. “U hoeft
niets op te schrijven hoor”, zegt hij,
“want ik heb hier alles klaar liggen
waarin u kunt zien en lezen wat ik
allemaal als frater heb gedaan en
meegemaakt.”
Ik leg pen en papier opzij en na 20 minuten begrijp ik dat dit
letterlijk een interview wordt van vooral samen terugkijken.

21

22

Op de werktafel van frater Van Helsdingen liggen stapels fotoboeken, krantenknipsels en ingebonden verslagen. Het is een
bibliotheek van zeventig jaren werken in Nederland en de missie.
Bovenop liggen fotoboeken van de periode dat hij missionaris
was in Nieuw-Guinea, Flores en elders in Indonesië; bij de foto’s
staan Indonesische teksten geschreven.
Ook zijn er albums van zijn tijd in Arnhem. En bij elke foto hoort
een verhaal. Heel bijzonder zijn de – soms vergeelde – foto’s
van Harry als kleuter, van zijn ouders, van het gezin en het
ouderlijk huis in Goirle.
Frater Pancratio is een geweldige verteller met een fenomenaal
geheugen. We laten hem in deze Inko dan ook graag aan het woord.
Zijn verhaal begint bij een bewogen jeugd.
Geboren in Goirle
“Mijn vader en moeder zijn in 1921 getrouwd. Mijn vader was
directeur van een steenfabriek en ze gingen wonen in een grote villa
in Goirle. Daar ben ik als derde kind geboren op 7 november 1924.
Ik had een oudere zus en een broertje, maar hij is op vijf-jarige
leeftijd overleden. Ik kan me dat nog goed herinneren hoewel ik
toen pas vier jaar was. Na mij zijn er nog zes kinderen geboren
en twee van hen zijn jong gestorven. Ik groeide dus op in een
gezin met zes kinderen. Totdat het noodlot op een vreselijke manier
toesloeg want het ging niet goed met mijn moeder. Bij de bevalling
van het tiende kind is mijn moeder en ook het pasgeboren kleine
meisje gestorven. Moeder was 40 jaar.”
“Toen mijn moeder overleed, was ik tien jaar en we woonden al in
Amersfoort. We zijn van het grote huis in Goirle moeten verhuizen
vanwege de slechte economische toestand waardoor ons bedrijf
failliet ging. In Amersfoort hadden we ook een groot huis wat
tevens een soort verkoopkantoor van mijn vader was. Enkele
jaren na het overlijden van mijn moeder is mijn vader hertrouwd.
In ons gezin zijn er toen nog vijf kinderen bijgekomen.
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Ondanks de recessie hebben we het financieel niet slecht gehad,
mede omdat mijn vader een goed zakenman was. Door zijn opleiding
en ontwikkeling op verschillende gebieden had hij steeds werk
en een inkomen. Hij was ook erg actief en geliefd in de stad.”
Roeping
“Toen ik zes jaar was ben ik in Amersfoort naar de lagere school
van de fraters gegaan. Ik had geen moeite met leren en ik heb er
een mooie tijd gehad.. Het was in de zesde klas dat ik moest
nadenken over wat ik wilde worden en naar welke vervolgschool
ik zou gaan. Nadenken deed ik veel en ik was 12 jaar toen ik een
roeping kreeg; ik weet niet of je het zo moet noemen maar ik voelde
me aangetrokken tot het leven in een klooster. Dáár wilde ik zijn
om goed werk te kunnen doen. Op de fraterschool had ik natuurlijk
al gezien en ervaren hoe het leven van een frater is en de kennismaking met het religieuze werd verdiept doordat ik een tante in
het klooster had. Ik vond het altijd fijn als we bij haar in het klooster
op bezoek gingen. Mijn tante was Zuster van Tilburg en haar naam
was Zuster Pancratia. Ze is op jonge leeftijd gestorven. De keuze
voor mijn kloosternaam heeft dan ook zeker met de herinnering
aan haar te maken”.
“Na de lagere school moest ik dus kiezen. Eigenlijk wilde ik
priester worden en daarna missionaris. Mijn vader en ik hebben
toen geïnformeerd of de opleiding bij de Salesianen in Amersfoort
iets voor mij was, maar omdat ik niet zo’n studiebol ben, werd
geadviseerd om eerst naar een opleiding voor broeder of frater
te gaan. Dat leek mij ook heel goed. En zo is het dus gegaan. We
hebben een afspraak gemaakt met de overste van de kweekschool
hier in Zeist en frater Arnoldus heeft me toen aangenomen. Op
29 augustus 1938 ben ik in Zeist begonnen. Ik ben één jaar op
de ULO geweest maar dat ging niet geweldig. Dan maar bakker
worden, dacht ik, maar dat ging niet door want er waren te veel
jongens die dat ook wilden. Toen ben ik bij de schildersopleiding
terecht gekomen.”
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Oorlogstijd
“Tot 1942 heb ik de opleiding in Zeist gevolgd. Inmiddels zaten
we midden in de oorlog en toen moesten we ons gebouw - waar
de scholen en het internaat waren gevestigd - verlaten, omdat het
werd opgeëist door de Duitsers. We zijn toen naar Oud-Amelisweerd
bij Bunnik gegaan. Daar heb ik mijn postulaat doorgebracht. De
bezetting van de Duitsers had ook tot gevolg dat het noviciaat in
Arnhem moest worden opgeheven. Dat werd verplaatst naar kasteel
Heemstede in Houten. We zijn toen met onze groep novicen naar
kasteel Heemstede verhuisd en daar ben ik op 12 augustus 1943
gekleed. Zeventig jaar geleden! Kijk, ik heb nog een foto van de
inkleding waar we allemaal opstaan. Ik ben de enige van deze
groep die nog over is.”
“Na mijn inkleding ben ik naar Utrecht gegaan en daar heb ik
korte tijd in het Sint Gregoriushuis gewerkt. We waren daar met
zo’n honderd fraters en het eten werd steeds minder. Daarom zei
de overste: degene die wil, mag morgen op eigen gelegenheid
naar Borculo want daar is nog voldoende eten. Ik ben toen samen
met frater Arnold Boerssen op pad gegaan. Eerst lopend naar
Amersfoort en vandaar met geleende fietsen van familie doorgefietst
naar Borculo. Het is echt een rit geworden met bombardementen
en strenge controles onderweg waar ik een uur over kan vertellen.
Uiteindelijk zijn we de tweede dag ’s avonds om zes uur uitgeput
– maar zonder ongelukken – bij de Leo Stichting aangekomen,
waar we konden bijkomen en te eten kregen. Op het internaat
was genoeg te doen zodat we onze kost konden verdienen met
allerlei klusjes. Frater Arnold en ik zijn in Borculo gebleven tot
de bevrijding. In mei 1945 zijn we met een oude bus weer teruggegaan naar Utrecht”.

ben ik overgeplaatst naar Borculo en daar ben ik weer groepsleider
geworden van een stel jongens. Ik vond het prettig werken met
de jeugd. Het ging heel goed, maar toch dacht ik ’s avonds dikwijls
aan mijn wens om naar de missie te gaan”.
Wil je missionaris zijn?
“En toen op zekere dag …. Ik was gewoon aan het werk toen frater
superior Willibrordo bij me kwam en zei: Harry zou jij missionaris
willen zijn? Ik heb hem aangekeken en ik heb geen moment over
die vraag hoeven nadenken. Ik zei meteen: Ja graag! En toen
vertelde ik hem dat ik daar elke dag voor had gebeden. Iedere
dag dat ik frater ben hoopte ik, dat ik nog een keer uitgezonden
zou worden. Maar ik werd schilder en portier en groepsleider
en altijd bleef ik bidden dat ik de kans zou krijgen om naar de
missie te gaan. En nu deze vraag. Mijn lang gekoesterde wens
zou in vervulling gaan.”

Van 1945 tot 1958 werkte frater Van Helsdingen in Utrecht en
Hilversum en op het pensionaat in Zeist. Hij had verschillende
functies en volgde tussendoor diverse cursussen op gebied van
jeugdwerk. “Toen het pensionaat Zeist in 1958 werd opgeheven

“Ik kon me dus voorbereiden, maar door de gespannen politieke
situatie tussen Indonesië en Nederland moesten we wel omzichtig
te werk gaan. Ik zou naar Nieuw Guinea gaan om daar de fraters
Guido Kloppenburg en Macarius Kloppenburg af te lossen. Beide
fraters waren onderwijzer en ze moesten terug naar Nederland
omdat het bewind van Indonesië geen Nederlandse onderwijzers
toestond. Ik ging naar Nieuw Guinea als internaatsleider en dat
mocht wel. Mijn taken waren dan ook het verder uitbouwen van
het internaat en het procuratorschap. Het duurde twee maanden
voordat alles rond was en op 15 februari 1962 kon ik vertrekken.
De lange reis van Schiphol naar Merauke op Nieuw Guinea met
diverse tussenstops en wachttijden heeft in totaal vijf dagen geduurd.”
x
Historisch document x
De vele herinneringen die frater Van Helsdingen heeft over zijn werk
en belevenissen als missionaris heeft hij nauwkeurig beschreven.
Ze zijn als boekwerk gebundeld en ze vormen voor hemzelf maar
zeker voor de congregatie een historisch document. Hij beschrijft
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o.a. de lange reis en de hartelijke ontvangst op de afgelegen missiepost Mangga Dua op Nieuw Guinea, waar ook zusters, Dochters
van O.L. Vrouw van het Heilig Hart, werkten en broeders MSC.
Ook beschrijft hij precies hoe het terrein uitzag waar het fraterhuis
(het St.-Michaelhuis) met scholen en het internaat gevestigd was.

Frateran Santa Michael in Merauke

Frater Van Helsdingen heeft op deze missiepost zes jaar gewerkt
als internaatsleider; een intensieve baan die ‘s morgens om half
vijf begon met opstaan en ’s avonds om negen uur ophield als
iedereen in bed lag. Als procurator was hij tevens verantwoordelijk
voor de financiën.
Maar hij was ook loodgieter! In zijn verslag lezen we hierover: “Ik
werkte mee bij het afvoeren van regenwater en bij bouwactiviteiten,
vooral bij het aanleggen van waterleidingen naar de verschillende
gebouwen. Toen we namelijk op Mangga Dua begonnen, was er
nog geen waterleiding. Water werd aangevoerd in een tankwagen.
Samen met jongens van het internaat hebben we toen iedere dag
een stuk waterleiding aangelegd. Zo kregen het fraterhuis, de keuken
en de afwasplaats aansluiting op de waterleiding en kwamen er
kranen op de wasafdeling van het internaat, in de school en bij
de slaapzalen. Een grote vooruitgang op gebied van hygiëne.”
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Merauke opgeheven
Van 1962 tot mei 1967 heeft frater Van Helsdingen op Nieuw
Guinea gewerkt. Hij heeft er o.a. de wisseling meegemaakt van de
Hollandse tijd naar de Indonesische tijd. Eén van de consequenties
daarvan was, dat de Nederlandse taal uit den boze was en ook dat
Nederlandse werkers het steeds moeilijker kregen. Op veel punten
was het niet meer veilig. Alles bij elkaar was het congregatiebestuur
genoodzaakt zich definitief terug te trekken uit Merauke. Dat
betekende ook het afscheid van frater Van Helsdingen van Nieuw
Guinea. In mei 1967 vertrok hij voor verlof naar Nederland.
“Niet voor lang”, vertelt hij “want het was niet mijn bedoeling
om in Nederland te blijven. Ik hoopte weer terug te mogen naar
Indonesië. Het bestuur was bereid om aan mijn wens tegemoet
te komen. Voorgesteld werd dat ik frater Fulgentius in Larantuka
op Flores op zou opvolgen, omdat hij per 1 januari 1969 voorgoed
naar Nederland zou komen. Ik ben toen ongeveer elf maanden
in Nederland geweest. In die tijd ben ik surveillant geweest op
het juvenaat en pensionaat in Zeist en ook heb ik een cursus
Indonesische taal gevolgd op het taleninstituut van de Zusters
Ursulinen in Vught. Zo´n talencursus had ik nodig want ik sprak
maar een paar woorden Indonesisch en als ik goed wilde werken
op Flores dan was behoorlijke kennis van het Indonesisch zeker
gewenst. In maart 1968 was ik er klaar voor om weer te vertrekken.
Maar omdat ik binnenkort mijn zilveren kloosterjubileum zou
vieren, hebben we die datum wat naar voren gehaald en hebben
we mijn jubileum met de medebroeders en mijn familie in maart
gevierd. Het was een zeer geslaagde feestdag waar ik mooie foto’s
van heb.”
Overstromingen in Surabaya
“Begin april ben ik weer naar Indonesië vertrokken. Niet meteen
naar Flores want ik ging eerst naar Surabaya om onze fraters te
assisteren bij de hulp die nodig was door grote overstromingen.
Hele gebieden stonden onder water en de arme mensen in de
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dessa’s hadden helemaal niets meer. Onze hulp bestond uit het
verstrekken van voedsel en kleding dat vanuit Amerika werd
toegezonden. Alles moest door ons worden gesorteerd en vervoerd,
waarna we het konden uitdelen aan de mensen in de kampongs.
Mooi werk was dat, je had echt het gevoel dat je mensen in nood
kon helpen. Op 15 december 1968 verliet ik Surabaya om met de
missieboot ‘Ratu Rosari’ naar Flores te gaan en net voor Kerstmis
kwam ik in Larantuka aan.”
Acht jaren Flores
Op Flores kwam frater Van Helsdingen in de communiteit Santo
Gabriel te Podor bij Larantuka. Daar waren ook de fraterscholen
en het internaat gevestigd. In fraterhuis Santo Gabriel woonden
ongeveer acht medebroeders met frater Wilfried van Engen als
overste. De meeste medebroeders waren onderwijzer en leider
op de fraterscholen (SMP en SGA) en het internaat. Frater Fulgentius
was op dat moment de procurator. Hij was nog niet naar Nederland
vertrokken en daarom kon hij de nieuwkomer inwerken.
“Samen met frater Fulgentius maakte ik kennis met de omgeving
en met de gang van zaken in de toko’s en kampongs. Ik was de
nieuwe financiële man en ik werd voor de administratie heel goed
ingewerkt. Daarbij werd mij ook geleerd te zorgen voor voldoende
rijst, bonen en mais, en voor voldoende brandstof, zoals benzine
voor de auto’s.”
Conferentieoord en tuinbouwbedrijf Weri-Emaus
Frater Van Helsdingen vertelt: “Naast mijn werk als administrateur
heb ik op Flores meegeholpen een tuinbouwbedrijf op te richten.
De aanzet daarvoor kwam doordat we een stuk grond konden
krijgen waarop ons huisbestuur een soort conferentieoord wilde
bouwen waar ook lessen gegeven konden worden. De grond lag
in een gebied dat Weri werd genoemd op tien kilometer afstand
van ons huis. Het was ruwe grond en ik heb toen gezegd dat we
er naast een conferentieoord ook een tuinbouwbedrijf konden
maken zodat we er groenten konden verbouwen voor het internaat.
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Zo is het begonnen en zo hebben we het uitgewerkt. Toen hebben
we er met verschillende bediendes van ons huis maandenlang
heel hard gewerkt. We gingen er hele dagen heen om bomen te
kappen en de grond te bewerken. En daarna hebben we de eerste
groenten verbouwd zoals lange sperziebonen en een soort bladgroente. En warempel het lukte, zij het dat de oogst nog niet
overweldigend was. Ook de bouw van het conferentieoord ging
van start en alles wat daarvoor nodig was, moest worden aangeleverd of zelf gemaakt. Natuurlijk heeft de bouw een hele tijd
geduurd maar het conferentieoord is er gekomen en de ruimtes
worden goed gebruikt, ook door de leerlingen van het internaat.
Er is zelfs een kapelletje gebouwd. Omdat het complex op Weri
stond hebben we het Weri-Emaus genoemd. Het is een project
waar ik met heel veel plezier aan terugdenk.”
Altijd contact gehouden
“Na acht jaren fijn en hard werken op Flores heb ik afscheid
genomen van mijn vrienden en mijn werk in Podor. Nee, het was
geen vrolijk afscheid, maar ik wist dat het voor mijn gezondheid
beter zou zijn om terug te gaan naar Nederland nu ik nog fit en
actief genoeg was om daar nog een aantal jaren dienstbaar te kunnen
zijn. Bij het afscheid beloofde ik mijn vrienden en collega’s om
contact te houden. Dat heb ik ook altijd gedaan. Ik heb heel wat
brieven en kaarten geschreven en ik krijg altijd net zoveel brieven
terug. Ik wist toen nog niet dat ik na 26 jaren weer terug zou
komen om iedereen weer te ontmoeten en de ontwikkelingen
rondom Podor weer te kunnen zien.”
Pastoraal werker in Arnhem
“Toen ik in 1976 uit Flores terugkwam ben ik gaan wonen in
het Sint Eusebiushuis in Arnhem. Ik werd daar econoom, dus
ook weer belast met administratie en de financiën. Naast mijn
werk in het fraterhuis ben ik pastoraal werker geworden in de
O.L. Vrouweparochie in Arnhem. Als assistent van de pastoor
hielp ik elk weekend bij de Eucharistievieringen, ik was lid van
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de Parochieraad en hielp mee als er speciale vieringen of activiteiten
waren. Een belangrijk onderdeel van mijn werk in de parochie
was het bezoeken van zieken en ouderen, en mensen die pas
naar een bejaardentehuis waren gegaan. Heel vaak hadden die
mensen het in de begintijd moeilijk en waren ze erg blij met een
bezoekje om over deze overgang te praten. Door het parochiewerk
kreeg ik veel contacten. Ik vond het fijn en dankbaar werk.”
Twee jubilea en toen…
“In Arnhem heb ik in 1993 mijn gouden kloosterjubileum gevierd
en in 2003 was ik de diamanten jubilaris. Kijk, hier liggen de
krantenknipsels en de andere artikelen die er toen over mij zijn
verschenen”, zegt frater Van Helsdingen lachend. En meteen
daarna: “Ja, en nu komt het, want in 2003 heb ik de stoute schoenen
aangetrokken en heb ik het bestuur gevraagd of ik nog een keer
terug mocht gaan naar Flores. Niet om te werken, maar om daar
nog één keer mijn vrienden te ontmoeten en te zien hoe het met
mijn project Weri-Emaus is gegaan. Ik was bijna 80 jaar en het
bestuur had aanvankelijk wel bedenkingen, maar ik kon hen
overtuigen dat ik me echt fit en goed genoeg voelde om de lange
reis en het tropenklimaat aan te kunnen. Het mocht! Onder de
voorwaarden dat ik rustig aan zou doen en als mijn gezondheid
slecht zou worden, dan moest ik weer terug. Ik heb toen mijn werk
in het fraterhuis overgedragen en ben gestopt met mijn taken
als pastoraal werker van de parochie. Ik ging weer op reis en
bereidde me goed voor!”
Opnieuw zes jaren Flores
“Toen ik de toestemming van het bestuur had, heb ik meteen
contact opgenomen met mijn vrienden op Flores en ze antwoordden:
kom maar frater, we zorgen wel voor u. In 2003 ben ik naar hen
toegegaan en het eerste wat ik dacht toen ik weer op Flores aankwam was: hier wil ik sterven.”
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“Ik voelde me echt gelukkig daar en ik ben er zes jaren kunnen
blijven. Ik heb alles weer gezien en vooral de mensen in de
kampongs bezocht. Elk weerzien was als een wonder. Ik heb
kennis gemaakt met de gezinnen van mensen die dertig jaar
geleden mijn leerlingen waren; gezien dat hun jonge kinderen
het goed doen op school, naar de universiteit willen, dokter willen
worden enz. En dan weet je dat de fraters daartoe een aanzet
hebben gegeven. Ik heb gemerkt dat de mensen dankbaar zijn
en niet vergeten. De mensen op Flores staan er om bekend dat
ze bijzonder vriendelijk zijn. Je bent overal welkom en het is
toch wel bijzonder dat ze je nooit vergeten.”
Sponsors
“Meer dan eens vertelden ze mij dat
de fraters altijd bij hen in gedachten
blijven, onder andere door hun kinderen namen te geven van fraters, soms
ook Nederlandse namen. Kijk, hier
heb ik een foto van een jonge moeder
met haar zoontje dat ze Pancratio
heeft genoemd. Er zijn ook meisjes
die de naam van mijn overleden
moeder hebben gekregen. Met veel
mensen heb ik nog altijd contact en
ik probeer hen ook steeds met financiële steun te helpen. Dat kan ik doen
kleine Pancratio met moeder
omdat er hier in Nederland een aantal
mensen zijn die mijn werk voor de mensen op Flores willen
sponsoren. Het zijn de sponsors van mijn eigen hulpactie! Deze
hulp is hard nodig en ik weet precies waar de hulp naar toe
gaat. Dan krijg ik brieven van mensen waarin ze zeggen: frater,
we zijn u dankbaar. U helpt ons altijd en wij kunnen niets terug
doen. Maar we willen uw steun aan ons niet vergeten en het
enige wat we wel kunnen doen is te zorgen dat uw naam bij ons
blijft door onze kinderen naar u te noemen.”
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“Doordat ik bij dit bezoek niet hoefde te werken en alle tijd had
om de mensen in de kampongs te bezoeken, kon ik het heel rustig
aan doen. Kijken, praten en een beetje helpen en vaak herinneringen
ophalen. Het was overweldigend.”
“Heel bijzonder was ook het bezoek aan Weri-Emaus. In Nederland
hield men mij wel op de hoogte als ik er in brieven om vroeg,
maar met eigen ogen zien, was heel anders. Ik zag dat de grond
van Weri inderdaad geen goede grond was voor het verbouwen
van groenten. Daarom hebben ze er later bomen geplant om te
laten groeien en het hout te kunnen verkopen. Bij het zien van
die bomen was ik verwonderd dat alles in die tijd zo gegroeid
was. Er staan nu mahonie-bomen. Hout van mahonie-bomen is
duur, dus als ze groot genoeg zijn om gekapt te worden, leveren
ze flink geld op.”
En nu in De Bilt
“Toen het wat minder
werd met mijn gezondheid ben ik weer teruggegaan naar Holland.
Dat was de afspraak. In
2009 ben ik teruggekomen.
Arnhem werd gesloten
en daarom ging ik meteen
naar De Bilt. Hier heb ik
het best naar m’n zin. Ik
heb een prachtige kamer
met mooi uitzicht op de
vijver en het pad waar
mensen lopen of met de
scootmobiel langs gaan.
Eigenlijk wil ik nog veel
doen, maar dat moet ik
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nu maar laten. Ik ben bijna 89 jaar en sukkel met mijn benen. Die
willen niet meer. Door mijn versleten rug heb ik altijd pijn en
daar is weinig aan te doen. Maar ik kwam wel in aanmerking
voor een scootmobiel en daarmee kan ik lekker naar buiten. Ik
rijd door het park hier en soms maak ik tochtjes. Laatst ben ik
met de scootmobiel naar Oud-Amelisweerd in Bunnik geweest.”
Laatste vraag…
Frater Van Helsdingen heeft mij niet alleen veel foto’s en stukken
laten zien, hij heeft ook open en spontaan veel verteld over zijn
belevenissen en gevoelens. Voordat ik afscheid neem, wil ik graag
van hem weten hoe hij zelf terugkijkt op zijn leven als religieus.
Was het een leven zoals hij zich als jongen voorstelde?
Zijn antwoord: “Ik heb over die vraag best wel eens nagedacht
en ik moet zeggen: veel is gegaan zoals ik het graag wilde, het
gaat zo vanzelf. Ik heb veel mooie dingen kunnen doen, jongeren
opgeleid en mensen kunnen helpen. Als religieus doe je je oefeningen, je werkt en je bidt. Bidden is voor mij vanzelfsprekend.
In sommige tijden, als ik het erg druk had, dan was het moeilijk
om bepaalde gebeden te doen en dan liet ik het zitten. Nu heb
ik meer tijd om te bidden en dat doe ik ook. Over het algemeen
vaste gebeden, hier op mijn kamer of in de kapel. Vaak als ik bid
kan ik mijn ogen niet lang openhouden. Ik bid dan alsof ik bij
mijn vader en moeder ben. Wij knielden als we gingen bidden
voordat we naar bed gingen. Dat komt dan weer boven. Als we
vroeger gingen slapen, kregen we altijd een kruisje op het voorhoofd van m’n vader. Zo’n gevoel, zo’n afscheid van de dag,
dat blijft………”

Petra de Landmeter
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TIEN JAAR FAZANTENLAAN
Op 20 oktober is het alweer tien jaar geleden, dat Wilfried en ik
het pand Fazantenlaan 16 betrokken. Een verhuizing van zo’n
700 meter hemelsbreed, waarbij de verhuizer dacht géén verhuiswagen nodig te hebben….. maar hij had er nog een aardige klus
aan, vooral door die smalle en steile trap in het Bestuurshuis.
Zware eikenhouten meubelen waren 8 jaar daarvoor naar boven
gesjouwd en gingen nu mee naar de Fazantenlaan. Om 10 uur
begon de verhuizing en rond theetijd was alles overgehuisd. Het
was wel even wennen. Van het vrijstaande bestuurshuis naar
een rijtjeswoning….. maar het wennen heeft niet lang geduurd.
We voelden ons er erg gauw thuis en de kennismaking met de
buurtjes was een succes. Binnen drie weken na aankomst hebben
we de bewoners van de andere vijf huizen in “ons blok” op de
koffie genodigd. Deze gelegenheid werd door iedereen gewaardeerd
en geaccepteerd. Niet alleen maakten wij met de anderen kennis,
maar de anderen kenden elkaar veelal ook alleen maar van gezicht.
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Wij hebben er goed aangedaan om deze kennismaking te organiseren
en sindsdien staat iedereen open naar de ander. We overlopen
elkaar niet, maar de onderlinge sfeer is heel goed en gemoedelijk.
Elkaar helpen als de nood aan de man is, is hier normaal. “Naoberplicht” zeggen ze in het Oosten van het land. We hebben dat al
enkele keren meegemaakt, vooral bij technische mankementjes
die zich ineens voordoen. Hierbij moet ik stellen dat het ook geldt
voor de bewoners van het eerste huis van het eerste blok, van
ons uitgezien.
De buurt is wel veranderd in die tien jaar. Er zijn verhuizingen
en overlijdens geweest. Was de jongste toen een jaar of zeven,
in deze tien jaar zijn er vier kinderen in drie gezinnen geboren
en dat brengt veel plezier in de naaste omgeving. Het is heerlijk
om ze te zien opgroeien. Ik heb al meerdere keren gezegd, dat
ik van mijn familie nauwelijks kinderen heb zien groeien van
week tot week, maar hier maak je alles van heel dichtbij mee.
“De buurmannen” zijn geen vreemden meer voor deze kleinen.
Een grote heggenklus heeft ons allen nog dichter bij elkaar
gebracht. Alle ligusterheggen tussen de erven zijn vervangen door
betonpalen, betongaas en klimop. Een heidens karwei! De jongelui
hadden daarbij al ingecalculeerd dat de “oudjes”, onze buren
van nr. 14 en wij, geen deel zouden uitmaken van het verrichten
van het zware werk! Heel sympathiek en daarom hebben wij in
de werkweekenden van september-oktober 2009, voor de inwendige
mens gezorgd, hetgeen veel waardering opleverde, maar ook in
de hele groep veel toegankelijkheid naar elkaar. Sinds onze buren
van nr. 14 verhuisd zijn naar een appartement in het centrum van
Zeist, ben ik de oudste van ons blok; misschien een twijfelachtige
eer.
Wij zijn nog steeds blij, dat we dit huis gevonden hebben, dicht
bij de medebroeders van het fraterhuis en voor Wilfried dichtbij
zijn werkplek. We hopen dan ook hier nog een lange tijd te kunnen
blijven wonen.
Leo Ruitenberg
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Een mooie aanvulling op mijn artikel over onze tien jaar in de
Fazantenlaan!

Loek,
ons buurjongentje

DE BUURTWACHT
Wilfried en Leo zijn met vakantie. Wilfried had mij gevraagd om
in die periode een beetje op hun huis te letten en de krant en de
post uit de bus of van de mat te halen. Dagelijks ga ik even langs
Fazantenlaan 16 om te controleren of alles in orde is.
Op een dag fiets ik er weer naar toe.
Het buurmeisje van nummer 18 en haar jongere broertje spelen
op het grasveldje voor het huis. Als ik weer naar buiten kom, loopt
het jongetje (van een jaar of zes) op mij toe en vraagt:
Waarom ben jij daar geweest?
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Het gesprek gaat als volgt:
Weet je wie daar wonen?
Ja, de buurmannen.
Ja, en die zijn nou op vakantie en ze hebben aan mij
gevraagd om een beetje op het huis te passen.
Oh, en waar woon jij dan?
Ik woon hier achter in dat grote huis.
Waar staat jouw auto dan?
Ik heb geen auto. Ik ben op de fiets. Kijk maar, hij staat
daar tegen de heg.
Dus je hebt helemaal geen auto?
Nee, echt niet.
Nou, dat is dan de eerste keer in mijn leven dat ik iemand ken
die geen auto heeft.
Ja joh, en toch is het zo.
Ga je dan altijd op de fiets?
Neen, ook wel eens lopend en als ik ver weg moet, ga ik
met de bus of met de trein.
Hij lijkt nu voldoende geïnformeerd, maar dat van die auto zit
hem toch niet helemaal lekker lijkt me zo, al zegt ie er verder
niks meer over.
We babbelen nog wat verder. Hij laat weten dat ie binnenkort
jarig is. Z’n zusje mengt zich nu ook in het gesprek en meldt
dat zij kort daarna ook jarig is. Ik wens ze allebei alvast een
heel fijne verjaardag en loop naar mijn fiets om naar het grote
huis terug te gaan.

Kees van Rooden
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NUNUKAN IN EEN VOGELVLUCHT
HET VOLHARDEN IN EEN BEZIELING IN NOORD BORNEO
Inleiding
Borneo is de andere naam voor het eiland Kalimantan dat vanwege
de vele rivieren die er door een groot gedeelte van het eiland
stromen, ook wel het Eiland van Duizend Rivieren wordt genoemd.
Aanvankelijk werd het woord ´Borneo´ gebruikt in het Britse en
Nederlandse koloniale tijdperk voor het Sultanaat Brunei. Omdat
een gedeelte van het eiland nog steeds tot het grondgebied van
Maleisië en Brunei Darussalam behoort, wordt het woord ´Borneo´
vaak gebruikt voor het eiland Kalimantan als geheel. Ofschoon
een groot gedeelte van het eilandoppervlak Indonesisch grondgebied
is, en onder de lokale bevolking bekend staat als Kalimantan.
Daarom is het dat deze naam nu wordt gebruikt.
Het Indonesische grondgebied op het eiland Kalimantan is verdeeld
in vijf provincies, t.w. de provincies Oost-Kalimantan, West-Kalimantan, Midden-Kalimantan, Zuid-Kalimantan en als laatste
Noord-Kalimantan. Nunukan ligt in de provincie Noord-Kalimantan
en is de toegangspoort voor Indonesische migratiearbeiders
(Tenaga Kerja Indonesia/ TKI) tot Maleisië. Het is hier dat de
fraters ‘Bunda Hati Kudus’ een nieuwe communiteit hebben
geopend als onderdeel van de expansie van missiewerken van de
Congregatie in antwoord op de noden van de Kerk in deze wereld.
De geschiedenis herhaalt zich
Een terugblik op de geschiedenis van het begin van de aanwezigheid
van de Congregatie Fraters ‘Bunda Hati Kudus’ in de archipel,
namelijk de komst van missionarissen afkomstig uit het Europese
continent, bewijst dat bijna alle communiteiten uit het niets werden
opgebouwd. Om te beginnen was er natuurlijk geen klooster dat
onderdak kon bieden. En dus begonnen de fraters hun communiteitleven in een nieuw gebied met het huren of kopen van een
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woning van de bevolking om het vervolgens zo in te richten dat
het met recht een klooster genoemd kon worden. Dat is wat mij en
de fraters Adrianus en Erickson overkwam bij aankomst op het
eiland Nunukan.

De drie pioniers van de
St.-Eusebius communiteit
in Nunukan:
v.l.n.r.:
Fr. M. Adrianus (procurator)
Fr. M. Marselinus
(overste )
Fr.M. Erickson (lid)

Het voor het fraterhuis gekochte huis (vooraanzicht)
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Gelukkig had vóór onze komst (frater Erick en mij), het PBI frater
Timoteus (de toenmalige provinciaal econoom Indonesia) en
frater Fr. M. Adrianus (één van de voorlopers) als kwartiermakers
naar Nunukan gestuurd om er een woonplek voor de eerste drie
fraters voor te bereiden, compleet met alle andere zaken die nodig
zijn in een communiteit. En dus heb ik haast geen ervaring met de
eerste beslommeringen zoals het zoeken naar een woning geschikt
om als klooster in te richten, het onderhandelen over de prijs en
het zorgen voor andere benodigdheden. Mijn ervaringen hebben
betrekking op het inrichten van een woning die al was aangekocht
en kon dienen als klooster, en voorts verder te gaan met een leven
van gebed en werken, met name in het onderwijs.

Wij zijn dus samen ongeveer een maand bezig geweest met
voorbereidingen en het inrichten van dit huis. De aanwezigheid
van de provinciaal econoom frater Timoteus van ongeveer een
maand, t.w. twee weken vóór en twee weken na de komst van
frater Erick en mij, maakte dat alles dat betrekking had op inrichting
en aanschaf van andere, ondersteunende voorzieningen, vrijwel
probleemloos verliep. En dit was een grote steun voor ons drieën;
wij konden ons concentreren op onze nieuwe taak, namelijk het
lesgeven op de Katholieke middelbare school, de SMP en SMA
“Santo Gabriel” te Nunukan. Wij kwamen een week in het nieuwe
schooljaar aan.

Samen met de migratiearbeiders die voor een groot deel afkomstig
zijn uit het oosten van Nusa Tenggara, hebben wij drieën en
frater Timoteus, de toenmalige provinciaal econoom, geprobeerd
de woning (zo goed mogelijk) in te richten. Wij begonnen met
het leggen van terrastegels, het bouwen van een scheidingsmuurtje,
de waterafvoer of drainage, het plaatsen van een dakgoot voor
de afvloeiing van regenwater en het ombouwen van de garage
tot een kapel, geschikt voor de fraters om te bidden.
Op 13 augustus 2011 werd het huis ingezegend door de bisschop,
Mgr. Yustinus Harjosusanto, MSF, als klooster van de fraters
‘Bunda Hati Kudus’, onder de bescherming van St. Eusebius.
De school waar de fraters zijn gaan werken
(De lagere en de hogere middelbare school. St.-Gabriël.)

Inzegening van het fraterhuis
door Mgr. Yustinus
Harjosusant, MSF,
13 augustus 2011
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Het is klein maar uitdagend
De Katholieke SMP en SMA ‘Santo Gabriel’ (nu genaamd
‘SMP/SMA Katolik Frateran’) is eigenlijk geen grote school. De
twee scholen zijn gehuisvest in een eenvoudig houten gebouw met
vijf klaslokalen. Deze worden vanaf ’s morgens 07.00 tot 12.15 uur
gebruikt door de SMP. ’s Middags van 12.30 tot 17.30 wordt het
gebruikt voor onderwijs aan SMA-leerlingen. In opdracht van de
Stichting ‘Mardi Wiyata’ geven wij drieën les op deze beide scholen.
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U kunt zich voorstellen: wij zijn vanaf 07.00 uur ’s morgens tot
17.30 uur ’s middags op school. Wanneer hebben wij tijd voor
het middagmaal en de middagrust? Het antwoord is dat deze
voorlopig zijn geschrapt. Want een mens leeft niet van brood
alleen, zei de Leraar. En ook God houdt geen middagslaapje.
Zo troosten wij ons. Maar wij danken God dat tot nog toe geen
enkele frater in het ziekenhuis is beland.
Behalve dat de twee scholen klein zijn, zijn ze ook nog vrij ver
van het klooster gelegen. Op ongeveer één kilometer afstand, die
te voet in 10-15 minuten afgelegd kan worden. Met een voertuig
zijn wij er in vijf minuten. Wij hebben vanaf het allereerste begin
een motor van de parochie ter leen gekregen, maar het moge
duidelijk zijn dat wij niet tegelijkertijd met ons drieën van één
motor gebruik kunnen maken. En om elkaar beurtelings te rijden
vraagt tijd, ook in verband met de verkeersregels en beschikbare
rijstroken. Openbaar vervoer is hier het duurst in heel Indonesië.
De consequentie is dus dat wanneer een frater gebruik maakt
van de motor, de andere(n) moeten lopen. En ik loop het meest.
Maar daar zijn twee voordelen aan verbonden. Naast een gezond
hart ontmoet en leer je ook meer mensen kennen.
Een nimmer opdrogende bron
Vanaf ’s morgens vroeg tot laat in de middag voortdurend op school
bezig te zijn, is niet eenvoudig. Voor gevestigde fraterscholen
in de stad die van alle gemakken zijn voorzien en nabij de kloosters
zijn gelegen, is een vroeg vertrek en late thuiskomst geen bezwaar.
Maar voor fraterscholen die ‘te zwak zijn om te overleven maar
te sterk om te sterven’ zoals in Nunukan, is het wel een probleem,
hoewel ook weer niet zo groot als men zich zou voorstellen.
Gelukkig is voorzien in de belangrijkste bron van kracht, namelijk
in geestelijk voedsel voor de fraters. Om vijf uur in de ochtend
hebben wij een gezamenlijk officie. Om 05.30 lopen wij naar de
kerk die op dezelfde afstand ligt als van het klooster naar school,
want kerk en school vormen één complex. Om 06.00 is er een
mis, en na de mis lopen wij weer terug naar het klooster. Daarna
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bereiden wij ons voor op school. Na thuiskomst ’s middags is
er geen gezamenlijke officie, maar wij houden vast aan onze
persoonlijke gebeden. Wij fraters zijn ervan overtuigd dat het
een nimmer opdrogende bron van kracht is die ons energie en
strijdlust geeft om te volharden in onze taken en dienstbaarheid
in dit grensgebied.
Want wij houden ons niet alleen met onderwijszaken bezig. De
frequentie van pastorale activiteiten in dit gebied is vrij hoog.
Frater Adrianus bijvoorbeeld, is door de priester van deze parochie
gevraagd om de geloofsgemeente te bedienen in staties die verspreid
zijn over verschillende eilanden buiten Nunukan, inclusief enkele
zeer geïsoleerde gebieden die slechts met kleine toestellen bereikbaar
zijn. Naast het voorgaan op zon- en feestdagen, moet hij ook
catechisatie geven, als voorbereiding op de doop, eerste communie,
vormsel en het huwelijk. Frater Erickson heeft weer andere verantwoordelijkheden. Naast de leiding van een aantal kerkkoren heeft
hij ook de leiding over herdenkingsdiensten voor overledenen
en dankdiensten in de buurt. Hij vervangt soms zelfs de priester
bij inauguratie van gemeenteambtenaren in de regio. Ikzelf moet
naast mijn taak als koster ook klaar staan wanneer er meerdere
parochianen tegelijkertijd overlijden. Daarmee bedoel ik dat
voor een uitvaartmis altijd gewacht wordt tot een frater aanwezig
kan zijn.
Dit zijn mijn eerste ervaringen met mijn confraters in deze communiteit. Ik hoop dat deze ervaringen ons allen de ogen doet openen
dat het belangrijkste in onze werken de strijdbaarheid is om te
willen werken met God en niet met Mammon.

Frater M. Marselinus, BHK
Vertaling: Inge Kapitan
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REVALIDEREN BIJ DE FRATERS
Ik zal me eerst kort voorstellen.
Mijn naam is Ton Meijers,
ben 58 jaar oud en werk als
kerkjurist op de Faculteit
voor Katholieke Theologie
te Utrecht.
Vanwege ernstige artrose
aan een heup heb ik een
nieuwe heup gekregen. Dat
is een operatie van een uur
maar het revalideren duurt
een half jaar. De eerste zes
weken na de operatie red je
het niet alleen en is verzorging nodig.
Een vriend deed me een tip aan de hand. De fraters van Utrecht
bieden ruimte aan mensen voor revalidatie. Met Pinksteren heb ik
een brief geschreven en kort daarna was er een afspraak. Kortom
van 10 juli tot en met 16 augustus was ik bij de fraters intern om
te revalideren.
Waarom de fraters en niet een zorghotel? Waarom geen thuishulp
georganiseerd? Welnu, het leek me op de eerste plaats goed en
prettig om in een religieuze omgeving te revalideren. Verder ken
ik als gast het leven van benedictijnen en trappisten, maar was
ook nieuwsgierig naar het leven van een fratercongregatie. Verder
kende ik frater Augustinus goed met wie ik jarenlang op het
Aartsbisdom heb gewerkt. Dat alles betekende dat ik de voorkeur
gaf aan revalidatie en er niet tegen opzag maar er eerlijk gezegd
naar uit keek.
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Wat me meteen opviel was de gastvrijheid. Binnen de kortste
keren kenden de fraters mij bij naam. Dat geeft een thuisgevoel.
Van mijn kant had ik wat moeite met het onthouden van de namen
van de fraters, omdat zij zowel de doopnamen als kloosternamen
gebruiken. De eerste weken was mijn mobiliteit beperkt. Het
lopen op twee krukken betekende dat ieder kopje koffie voor
mij gehaald moest worden. En dat gebeurde alsof het gewoon
was. Het was voor de fraters geen enkele moeite om koffie voor
me te halen. Dat is niet gewoon. Dat is gastvrijheid: je inzetten
dat mensen zich op hun gemak voelen. En dat gebeurde met
vooral in allerlei kleine gebaren.
Aan het levenstempo paste ik me vanzelf aan. Bij de fraters ligt
het levenstempo laag. Dat ligt ook voor de hand gezien de hoge
leeftijd van de gemeenschap. Voor mij was dit een weldaad. Je
komt los van het gewone leven waarin dingen in zo kort mogelijke
tijd moeten worden gedaan. Je komt los van het dagelijkse leven
waarin op een dag allerlei dingen moeten gebeuren. Het lage
levenstempo brengt rust en maakt ruimte die niet meteen hoeft
te worden gevuld. Dat overkwam me en was weldadig.
Het lage tempo is echter iets dat het leven van de fraters momenteel
kenmerkt. Tijdens mijn verblijf heb ik enkele boeken over de
fraters gelezen en heb natuurlijk naar hun verhalen geluisterd.
Dan ontstaat een ander beeld. Het was een leven van keihard
werken en grote inzet voor het onderwijs naast basisonderwijs
ook beroepsonderwijs. Al lezende en luisterend werd me duidelijk
met hoeveel inzet veel werk is verricht. Voor het onderwijs
hebben de fraters zich succesvol ingezet en dit werk wordt in
Indonesië en Kenia voortgezet. Het tempo lag dus hoog. Maar
nu is voor de meeste fraters in Nederland althans een periode
van rust gekomen. Dit betekent dat er meer tijd en ruimte is voor
de fraters zelf en voor elkaar. Het evenwicht tussen ruimte voor
jezelf en aandacht voor elkaar is aanwezig.
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Men leeft niet ongeïnteresseerd langs elkaar heen maar men
bemoeit zich ook niet teveel met elkaar. Laat ik het samenvatten
als het elkaar gunnen van een respectvolle levensruimte en het
niet opzoeken van spanningen. Dat is een levenskunst.
Dagelijks waren er op twee momenten vieringen. ’s Middag om
twaalf uur was er een half uur voor gezamenlijk gebed en bezinning
vooral gekenmerkt door stil gebed en ’s avonds om zes uur de
eucharistieviering of een gebedsviering. Ik was daar graag. Het
maakte duidelijk, dat de religiositeit de gemeenschap draagt en
verdiept.
De religiositeit werd me duidelijk in de omgang met het leven
door de fraters. Hoewel de heupoperatie voor mij persoonlijk
natuurlijk nogal ingrijpend was, bleek ik een beginneling te zijn.
Verschillende fraters vertelden me kort, bondig en nuchter en
tussen neus en lippen door wat hen allemaal aan ziektes was
overkomen en de beperkingen waarmee zij moeten leven. Voor
betreffende fraters niet gemakkelijk en zeker ook moeilijk.
Maar deze ongemakken werden niet als ijkpunten in het leven
gepresenteerd waarop eindeloos wordt voortgeborduurd. Mijn
ervaringen in het ziekenhuis waren anders. De verhalen die mensen
daar vertelden waren allemaal even erg, vooral in de ogen van
mensen zelf die ze vertelden. Bij de fraters gaat dat anders. Het
wordt wat gerelativeerd. Het leed en de beperkingen horen bij
het leven en worden religieus aanvaard en gedragen. Het woord
wat me te binnen schoot is het Franse souris ecclesiastique, de
kerkelijke glimlach. Het maakt het leed niet minder erg maar
wel dragelijker. Het leed wordt niet eenzaam maar christelijk
gedragen, wetend dat niemand er aan ontkomt en ook stellig
gelovend dat het leed niet het laatste woord heeft. Dit christelijk
dragen van het leed had tot gevolg dat ik om mijn tijdelijke
handicap kon glimlachen en de ziekteverhalen nooit vervelend
vond.
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Hoe dan ook: het leven van de fraters is natuurlijk niet de hemel
op aarde. Misschien wekt dit verhaal die indruk, maar dat is niet
de bedoeling. Het is en blijft een gemeenschap van mannen op
leeftijd, waarvan velen ook zorg nodig hebben en waar ik als gast
was. Maar de fratergemeenschap bezit wel de vitaliteit van
gastvrijheid. Van deze gastvrijheid heb ik mogen genieten en
als gast een tijd kunnen meeleven binnen de gemeenschap.
Terugkijkend ben ik daar erg dankbaar voor en heb met wat
pijn in hart van mijn tijdelijke fraterleven afscheid genomen.
En dat komt omdat ik me welkom en op mijn gemak voelde.
Beste fraters nogmaals hartelijk dank voor jullie gastvrije inzet!
Ton Meijers

Ja, ze zijn bruin geschminkt.
Ze kruipen ook nog steeds
door 10 cm brede schoorstenen
een acht-hoge flat binnen.

NOU EN?!??!

Misschien is
Panda Piet
een idee?
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begeleiders. Het regende tijdens de tocht door de Lange Nieuwstraat,
Singel en Maliebaan, maar wij als dragers liepen allemaal keurig
in toog zónder jas.

HERINNERING
Enkele weken geleden, eind
september, werd ik benaderd
door iemand van de KRO voor
een uitzending van ‘Katholiek
Nederland’ op 15 oktober. Hij
zocht iemand die in september
1955 bij de begrafenis van kardinaal De Jong aanwezig was
geweest.
Aangezien de fraters toen de
kist hebben gedragen, op wens
van de kardinaal zelf, kwamen
ze mij roepen.

We zijn toen, in 1955, naar de
kathedraal gegaan waar ons
werd uitgelegd waarom we niet
moesten dragen: er was in de
nacht voor de uitvaart nog een
metalen kist ín de houten kist
aangebracht en was dus te zwaar
geworden om te dragen.
Zodat het volk het onderweg
goed kon zien werd de kist op
een mooie kar geplaatst, met de
‘dragers’ aan weerskanten als
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Er stond zeer veel volk langs de route, en af en toe zag en hoorde
je mensen een traan wegpinken.
Na de plechtigheden in het kerkhofkapelletje werd de kist vlak
naast de buiteningang geplaatst, waar u het graf nu nog kunt zien.
Dit alles heeft op mij een onuitwisbare indruk gemaakt

En deze pen geef ik nu graag door aan Baan Euser.

Fr. Servatius van Diemen.
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BEDROEFDE MOEDER VAN WARFHUIZEN
oftewel: Onze Lieve Vrouwe van de Besloten Tuin
Onze artikelenserie over bedevaartsplaatsen roept bij meerdere
mensen positieve reacties op. Van buiten af kregen we gegevens
over deze bedevaartsplaats in het noorden van Groningen. Voor
de meesten van ons onbekend, maar ons nieuwe redactielid Paul
zei meteen, dat hij er al eens naar toe was gefietst vanuit zijn
woonplaats Groningen. Het is bovendien bijzonder omdat het
beeld in een kapel bij een kluis staat, waar officieel een kluizenaar
woont. En dat in 2013…. Over deze Maria en over de moderne
kluizenaar gaat dit artikel.
Geschiedenis
In 2001 werd in de voormalige hervormde kerk van het
Hogelandster dorp Warfhuizen door de katholieken een
kluis met bijbehorende kapel
gesticht. In deze kapel werd
in 2003 een levensgroot
Spaans processiebeeld van
de Moeder van Smarten
geplaatst onder de titel
‘Onze Lieve Vrouwe van
de Besloten Tuin’ (ook de
titel van de kluis en de kerk.)
Het beeld is gesneden door
de Sevillaanse beeldhouwer
Miguel Bejarano Moreno,
een beeldhouwer die zich
gespecialiseerd heeft in het
maken van beelden voor de beroemde processies in de Goede
week in Andelusië.
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Wonderen van Warfhuizen
Na de opstelling van het beeld in de kapel begon het op te vallen
dat het steeds drukker werd in de (zeer afgelegen) kerk. Het bleek
dat veel mensen speciaal voor Maria naar Warfhuizen kwamen.
In het begin waren dat vooral geëxpatrieerde Spanjaarden en
Latijns-Amerikanen, maar al snel volgden katholieken uit de
streek zelf die een dergelijke kapel altijd hadden gemist.
Vervolgens kwamen de bedevaartgangers van steeds verder weg
naar Warfhuizen, ook uit Duitsland en Vlaanderen. Opvallend
is het grote aantal Limburgers. Dit verschijnsel wordt wel het
‘wonder van Warfhuizen’ genoemd. Deze term, oorspronkelijk
waarschijnlijk als grap bedoeld, levert nogal eens verwarring
op. Men bedoelt ermee dat men het wonderlijk vindt dat de kapel
een bedevaartplaats geworden is, juist zonder dat er een wonder
of een verschijning is geweest.
Bedroefde vaders en moeders
Onze Lieve Vrouwe van de Besloten Tuin is een verbeelding van
het medelijden van Maria met haar Zoon. Waarschijnlijk daarom
trekt ze veel pelgrims naar Warfhuizen die zich zorgen maken
over hun kinderen, zoals blijkt uit het intentieboek. Wie het doorbladert komt veel hartenkreten tegen die betrekking hebben op
jonge mensen die getroffen zijn door ziekte of ongelukken, of
die ontspoord zijn. Ook komen er tijdens het bedevaartseizoen
regelmatig groepen.
Broederschap
Aan de devotie tot Onze Lieve Vrouwe van de Besloten Tuin is
een broederschap (m/v) verbonden die het gebed voor het welzijn
van Kerk en bisdom ten doel heeft. Ten minste eenmaal per jaar,
op de zaterdag voor moederdag, trekt men na een heilige Mis in
de parochiekerk in Wehe-den Hoorn naar de Warfhuister kluiskerk
om een Sacramentslof te houden.
De Warfhuister kluisbroeder assisteert bij het verwelkomen van
groepen pelgrims.
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Processies
Bijzonder zijn de vele processies, kleine en grote, die de laatste
jaren vanuit Wehe-den Hoorn naar Warfhuizen getrokken zijn.
De grootste is tot nu toe de lichtprocessie op de vooravond van
palmzondag 2008 geweest, georganiseerd door de jongeren van
het bisdom Groningen-Leeuwarden.
Het ruilen van de zakdoek
Een bijzonder gebruik in Warfhuizen is het 'ruilen van de zakdoek'.
Maria draagt in Warfhuizen een witte zakdoek om haar tranen mee
af te drogen. Gelovigen vragen om die zakdoek in ruil voor een
nieuwe die ze zelf meebrengen of ter plaatse kopen. Ze schenken
Maria's zakdoek vooral aan zieken, of ook wel aan mensen die
voor een moeilijke opdracht staan.

Bisschop over kluizenaar Hugo:
van scepsis naar vertrouwen
Broeder Hugo woont sinds 11 jaar in een kluis in het dorpje
Warfhuizen, in het uiterste noorden van de provincie Groningen.
Zijn hermitage is gewijd aan de Heilige Maagd Maria, die er
wordt vereerd als Onze Lieve Vrouwe van de Besloten Tuin.
Hij besloot zich daar terug te trekken op eigen initiatief en los
van een religieuze orde of congregatie.
Hugo Beuker werd in 1976 geboren en was veertien jaar oud
toen hij tot de Rooms-Katholieke Kerk toetrad. Broeder Hugo
legde zijn Eeuwige Geloften af als kluizenaar. In zijn openingswoord bij deze viering zei bisschop De Korte dat hij verbaasd
had gereageerd toen hij hoorde over het bestaan van een heremiet
in zijn diocees: “Toen ik hier vier jaar geleden als bisschop

Eucharistische aanbidding
Vanaf mei 2009 heeft de bisschop van Groningen-Leeuwarden
de kluis van Warfhuizen aangewezen als plaats waar de uitstelling
van het heilig Sacrament mag plaatsvinden. Sindsdien is er dagelijks
vanaf 16.00 uur Sacramentsaanbidding, waarin het bidden van
de rozenkrans voor de bedevaartgangers is opgenomen.
Tijdens het bedevaartseizoen van 1 Mei tot en met 15 September is de
kluis- en genadekapel van Onze Lieve Vrouwe van de Besloten Tuin
dagelijks geopend van 6.00 tot 21.30 voor individuele bedevaarten.
In de oktobermaand en buiten het seizoen is dat van 9.00 tot 17.00.

EEUWIGE PROFESSIE BROEDER HUGO
Broeder Hugo legde als canoniek kluizenaar van het bisdom
Groningen-Leeuwarden zijn Eeuwige Geloften. Hij deed zijn
professie tijdens een pontificale Eucharistieviering in de handen
van Mgr. de Korte, bisschop van Groningen-Leeuwarden, op
18 november 2012 in de kathedraal van Groningen.
Broeder Hugo is de bewoner van de kluis van Warfhuizen, tevens
de meest bloeiende Mariabedevaartplaats in het bisdom.
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aantrad, kreeg ik te horen dat het bisdom naast priesters, diakens
en pastoraal werkers ook een kluizenaar had. Zoiets had ik niet
verwacht in Noord-Nederland.” Ook de bisdomstaf wist niet zo
goed raad met broeder Hugo, zo onthulde de bisschop. “Ook bij
mij was sprake van enige aarzeling en zelfs scepsis. Wat moet je
met een kluizenaar? Ik had erover gehoord in de geschiedenisles.”
Maar Mgr. De Korte zei in zijn homilie dat zijn vertrouwen in
de kluizenaarsroeping van broeder Hugo met het jaar groeide.
De bisschop hoopt dat de broeder zijn kluizenaarsbestaan in het
teken stelt van de evangelisatie en het actueel maken van de
vraag naar God. Bovendien zei hij te hopen dat de kluizenaar
bidt voor de eenheid.
Na de litanie van Alle Heiligen legde Hugo zijn eeuwige geloften
af met de woorden: “Ik beloof U God vandaag, in de handen van
mijn bisschop Gerardus, en voor alle aanwezige getuigen, een
leven van gebed, boete en stilte, te leven in teruggetrokkenheid,
gehoorzaamheid, zuiverheid en armoede.” Daarna begaf hij zich
naar het altaar om de professiebrief te ondertekenen. Na een
plechtig gebed door de bisschop werd Hugo bekleed met de kovel,
het monastieke gebedsgewaad, en werd hem de professiering
aangereikt.


Bron: verslag van Mieke Lamers in Kruispunt Radio,
bewerking Leo Ruitenberg
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Fraterhuis Bunda Hati Kudus
Celaket, Malang
opgericht 12 september 1928

Celaket, een historisch gebouw met een klooster annex school. Het
is karakteristiek voor eind jaren 20 van de vorige eeuw, waarvan
er nog een enkele in Malang staat. Het is “beschermd erfgoed”.
Nu nog steeds goed bruikbaar maar met nog veel markante delen
als de gangen, het trappenhuis e.d. Voor gasten ligt het ook goed,
want je kunt zo de stad inlopen. Ook staan er altijd betjaks te
wachten.
De eerste keer dat ik daar logeerde (1995) vloog ik ’s morgens
heel vroeg met grote schrik overeind vanwege de oproep voor
het gebed van de Islamitische bevolking. Toen stond de moskee
nog pal naast ons huis…… Maar is nu verplaatst.
De kamers zijn in 2000 gemoderniseerd en hebben een eigen
douche en toilet. Het houden van het Algemeen Kapittel voor
de eerste keer in Indonesië, was de directe aanleiding daartoe.
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VOGEL

Fraterhuis Santo Gregorius
Karangwidoro, Malang
opgericht 13 augustus 1998

Zwierig vliegt de snelle vogel,
van den opgang van de zon,
tot het vallen van den avond.
Dat ik hem toch volgen kon.
Overal vindt hij zijn voedsel.
In het water, op de grond,
in de struiken, in de bomen.
Zorgeloze vagebond.

Karangwidoro heeft ook een eigen geschiedenis, maar is van veel
jongere datum. Het staat op het terrein waar ook het noviciaat is.
Rond 1997 wilde het toenmalige PBI achter op het grote terrein
enkele gebouwen neerzetten voor het Provinciaal Bestuur, Scholenstichting, een conferentiecentrum ten dienste van de scholen. Het
Algemeen Bestuur van toen vond dat te groots, vooral omdat er
meerdere centra zijn waar de scholen terecht kunnen. Uiteindelijk is
het Sint Gregoriushuis gebouwd voor het Provinciaal Bestuur met
communiteit en kantoren voor de scholenstichting. Ik kan me nog
herinneren dat het PBI de vergaderzaal wilde doen inrichten met
tolkencabines… dit ging niet door, want die zouden maar sporadisch
gebruikt worden… Wat een spijt hebben we er later van gehad!!!

Veilig over alle grenzen,
vrij, zonder bekommernis,
zwenkende naar alle kanten.
Niet de minste hindernis.
Scherend laag over het water,
opwaarts, plotseling omhoog,
dan in duikvlucht naar beneden,
kerende in wijde boog.
Zwiepend, zeilend, zwevend, wendend,
sierlijk, rank en bliksemsnel.
Onbekommerd en bedreven.
Zo te leven! Heerlijk spel!

Leo Ruitenberg
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Los van alle druk en banden.
Ongehinderd, nergens klem.
Heel de wereld is de zijne.
Heel de wereld is van hem.
.....................................
Kon ik alles achterlaten,
nu mijn treklust is gewekt.
Ik moet lopen langs het lijntje,
dat een ander voor mij trekt.


Theobaldus

DE DANKBARE AZIJNPISSER
Paul Steverink
Zondag 27 oktober 2013 zat ik na de viering in de Pepergasthuiskerk
Groningen naast iemand waarvan ik in het verleden dacht dat hij
een Azijnpisser is. Ik had hem per fiets opgezocht in Zuidhorn
waar hij in een aanleunwoning is opgenomen. Hij was daar zo
depressief, klaagde zo intens, dat hij verlangde naar het einde
van zijn leven. In zijn gebeden smeekte hij er om.
Op de terugweg naar Groningen dacht ik hem voor het laatst levend
gezien te hebben. Jaren geleden gaf hij mij een rondleiding in de
computerafdeling van de universiteitsbibliotheek die hij had helpen
opzetten en ik heb nog steeds een diepe bewondering voor zijn werk.
Ook liet hij mij mystieke teksten van Lenny Kuhr beluisteren.
Zij zong over haar ervaring: Alsof ik mij dicht bij het Geheime
bevind, alsof ik het zeker weet.
En haar uitspraak tijdens ‘De Wandeling’ op TV over het tijdelijke
verlies van haar stem, is mij levendig bijgebleven: ‘Wie door het
oog van de naald kruipt, heeft daarna RUIMZICHT.
En laat dat nou de naam van de Stichting zijn die acht kamers
huurt voor studenten in het pand waar ik woon.
En nóg verrassender: Als jochie heb ik in Doetinchem langs hun
groene gebouw gefietst met dezelfde naam, waar de Stichting is
begonnen met een Kweekschool, nu PABO geheten.
Ongeveer een half jaar geleden zie ik de veronderstelde Azijnpisser
tot mijn allergrootste verrassing ineens terug in de Pepergasthuiskerk.
Hoe is het mogelijk! Ik denk steeds: Als een mens kan verrijzen,
zou het met Jezus ook wel eens gebeurd kunnen zijn!
Tot mijn grote verwondering las ik in de Peperclip, het tijdschrift
van de Pepergasthuiskerk, het volgende gedicht van de Azijnpisser,
die het nooit is geweest:
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dankbaarheid

“HEB VERTROUWEN IN DE TRAINERS EN SPELERS
EN GA MET Z’N ALLEN ACHTER DE CLUB STAAN”

dankbaar zijn kost mij geen enkele moeite
ik heb daar alle reden toe –
hoe erger de ellende was
waaruit je bent ontsnapt
hoe dieper de val was
waarin je was getrapt
ja logisch dus de dankbaarheid
als je nu maar snapt
onmogelijk het leven was
waaraan je bent ontsnapt.
wil nu maar begrijpen
hoezeer ik uiterst dankbaar ben
dan zul je ook verstaan
hoezeer ik daarvoor reden heb,
dat het zó is gegaan

Kloosterlingen David Mullink en Wim Versteeg, beiden 75 jaar,
zijn al jaren seizoenkaarthouder bij FC Utrecht. Traditiegetrouw
fietsen zij elke zondag op en neer van Fraterhuis Sint Jozef in
De Bilt naar Stadion Galgenwaard, om de wedstrijden van hun
favoriete club bij te wonen. Het leven hebben beide heren in het
teken van het geloof gesteld. Het is een bewuste keuze geweest
om in gemeenschap te leven. Mensen nabij zijn en er zijn voor
anderen staan hoog in het vaandel. Overdag houden zij zich zoal
bezig met mensen bezoeken en mantelzorg verlenen.
In het fraterhuis waar zij wonen, staan ze bekend als echte sportliefhebbers. Collega-kloosterlingen kijken dan ook niet vreemd op
van de zondagse bezigheid van de twee. De overige kloosterlingen
leven juist erg mee en na elk bezoek brengen beide heren uitgebreid
verslag uit.

daarom kan ik nu zeggen
tot god van ’t onbegrepen lot
laat mij gaan door het land
van de totale verlatenheid –
tot vreugde
en ik zal eeuwig
eeuwig zal ik dank zeggen
zeg ik dank

Dat voetbal verbroedert en dat het een sociaal gebeuren is, zijn zij
van overtuigd. In het stadion worden zij hier elke thuiswedstrijd
aan herinnerd. Bijvoorbeeld door mensen die met elkaar over de
club praten of het gezamenlijke gezang. In dit laatste zien zij een
overeenkomst. Men zegt in de volksmond niet voor niets: voetbal
is een religie.

de diepte van de dankbaarheid
is de diepte van ellende
de koppeling is sterker
dan de koppeling van
laag en hoog
zwak en sterk

met toestemming van de dichter
mag ik zijn naam noemen:
johan vermeulen
waarbij zij vermeld
dat de naam Johan
God is genadig
betekent.

als u hebt begrepen
heb ik mijn zegen
dat was mijn werk
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Door de nieuwe spelers die moeten worden ingepast, denken
beide mannen dat het even duurt voordat dit seizoen een eenheid
is gesmeed. De laatste wedstrijden zien zij echter muziek in het
team en het spel komen. ‘Heb vertrouwen in de trainers en spelers
en ga met zijn allen achter de club staan’, is het devies dat de
kloosterlingen de redactie van de FC Utrecht Krant meegaven
voor de supporters van FC Utrecht.
FC Utrecht Krant
oktober 2013
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