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Terwijl nummer 4 van de
lopende INKO-jaargang
bijna klaar is om naar de
drukker te gaan, komt de
redactie al bijeen voor de
komende nummers.
Daartoe werden we op de
vergadering verrast met
gebak, want het was onze 200ste vergadering…zeg maar in 40 jaar…
dus zo’n 5 gemiddeld per jaar! Een mijlpaaltje!
Het nummer van deze keer lijkt wel een jubileumnummer: liefst
negen keer is er op een of andere manier aandacht voor een persoonlijk
of bestaansjubileum. Heel fijn om de betrokkenen eens voor het
voetlicht te kunnen halen.
Jubileum is iets van terugkijken naar wat geweest is, maar soms
moet de redactie ver vooruit kijken, en al vroeg iets moet plaatsen
omdat het volgende nummer dan weer te laat is. Ik bedoel dus
het vers “Hij komt”, van Theobaldus en dat gaat over……Sinterklaas.
Och in de supermarkten liggen de eerste speculaaspoppen en
het strooigoed meestal ook rond deze tijd al te koop. Laten we
dus ook maar modern doen!
Heel interessant is het verhaal achter het Franciscaanse kruisje, dat
door iemand gedragen wordt en als blikvanger soms gaat werken!
En een monogram kan voor de een heel bekend zijn en voor
anderen totaal onbekend. En het leuke is, dat zoiets als reactie op
een artikel over een kapelletje in Italië dan ineens op tafel komt.
De vaste rubrieken als de overweging bij de Constituties, de pen
doorgeven en het jaarthema barmhartigheid ontbreken in deze
aflevering ook niet.
De redactie is verheugd om u weer een zeer gevarieerde uitgave
van ons tijdschrift te kunnen aanbieden. Heel veel leesplezier en
als u op iets wilt reageren, graag!
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Zoals de titel aangeeft, ga ik niet hun
hele doopceel lichten, maar kijken
we samen naar de laatste tien jaar.
Dit zijn voor Daan bewogen jaren
geweest, waarin veel gebeurd is.
Allereerst zijn woonsituatie. In 1997
betrok Daan - samen met medebroeder Henk van Vliet - Huize Lemania,
gelegen op de hoek Utrechtseweg
en Schorteldoeksesteeg. Op een
steenworp afstand van het grote
fraterhuis St.-Jozef. Uiteraard
wennen om met twee te wonen,
maar al spoedig werd Henk zeer
ernstig ziek en is in maart 2008 al overleden. Daan woont tot heden
toe daar nog, de meeste tijd op zijn eentje. Hierover vertelt hij:
“Het is heel fijn als Hans Wennekes in Nederland is en hij dan bij
mij logeert. Dat is natuurlijk dan heel prettig, want dan heb ik
aanspraak. Maar ook de tijden dat ik alleen woon, voel ik me niet
eenzaam. Ik kom bijna dagelijks in het fraterhuis en gebruik daar
in ieder geval tussen de middag de warme maaltijd. Maar ook door
de dag is er altijd wel een reden voor me om er binnen te wandelen
voor een kop koffie of een praatje. Dat is nu heel anders, dan in de

tijd toen ik in Lemania woonde, maar tegelijkertijd overste was
van de communiteit in het fraterhuis. Dat was een onrustige tijd
van zorgen, nieuwbouw, verbouw enz. In drie jaar tijd overleden
toen 10 medebroeders. Ook voor interne dienstverlening, vooral
als chauffeur, word ik veel gevraagd. Dat vind ik heel fijn”. Aan
externe functies en activiteiten heeft het Daan nooit ontbroken. Ook
daarover kan hij veel verhalen.
Laten we bij Stichting Beukenstein beginnen – de meeste lezers
een welbekende stichting waarvan de fraters hun zorgverlening
betrokken tot een jaar of drie terug. Daan vertelt: “Ik heb 17 jaar
in de Raad van Toezicht van genoemde stichting gezeten namens
onze gemeenschap. Dat waren veel vergaderingen en als er problemen waren werd ik er vaak bij geroepen. Het ging om problemen
met bewoners of met het personeel. Ook kwamen er altijd heel
veel mailtjes binnen, waarop dan geantwoord moest worden”.
Op mijn vraag of hij de situatie van Beukenstein nu nog volgt,
blijkt dat hij het nog een beetje volgt. Hij heeft bijvoorbeeld pas
gehoord, dat de kerkdiensten in de kapel aan de Hoofdstraat in
Driebergen recentelijk gestopt zijn. Een verlies van iets eigens
voor de bewoners en voor de vaste kapelgasten”. Je moet er niet
aan denken dat dit bij ons ook kan gaan gebeuren…..
Daan is bestuurslid bij het Mgr. van Rijtfonds in Den Bosch.
Henk van Vliet was daar eerder bij betrokken vanuit de wereld
van de Kinderbescherming. Dit fonds is de opvolger sinds 1961
van het Nationale Fonds Katholieke Kinderbescherming. De
bestuursleden komen allen uit de kinderbescherming en orthopedagogiek. Dit fonds ondersteunt jeugdzorg met name door
financiën beschikbaar te stellen voor probleemgevallen of voor
organisaties die daarmee bezig zijn. Elke subsidieaanvraag
wordt zorgvuldig bekeken en afgehandeld. Het is een landelijk
opererend fonds.
De Katholieke Bond voor Ouderen (K.B.O.) De Bilt, heeft Daan
indertijd gevraagd voor het bestuur ervan en momenteel is Daan
vicevoorzitter. Het bestuur vergadert elke maand een middag van
14.00-17.00 uur in een van de serres van ons fraterhuis.
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VAN GOUD NAAR DIAMANT
Dit jaar telt onze fratergemeenschap drie diamanten kloosterjubilarissen. Het was de bedoeling dat onze vaste medewerkster
Petra de Landmeter deze drie zou interviewen, maar door allerlei
verwikkelingen rondom een verhuizing en het betrekken van een
andere woning hebben Petra en Ruud nog geen gelegenheid om
zich met andere zaken bezig te houden. Mij is dus de eer toegevallen
om deze drie medebroeders in de INKO-schijnwerpers te zetten.
Leo Ruitenberg

Daan, een nijvere man

Daarnaast organiseert de bond maandelijks enkele activiteiten
voor de leden, waarbij het bestuur geacht wordt af en toe acte
de préséance te geven. Daan zegt hierover: “Er zijn allerlei uitjes
en andere activiteiten, zoals: ergens gaan koffie drinken en midgetgolven; bus- en boottochten; pannenkoeken eten; lezingen; films;
kerststukjes maken enz. Twee keer per jaar is er in het fraterhuis
een bijeenkomst en wel met Kerstmis met een viering in de kapel
en een bijeenkomst in De Oude Refter en ook de Jaarvergadering
wordt hier gehouden. Er is dan een grote opkomst. Bij de Kerstviering is het maximum aantal aanwezigen op 100 gesteld. De
Paasviering wordt altijd in Maartensdijk gehouden met medewerking
van Gerard de Wit. Doordat de ANBO – de algemene bond –
opgeheven is, is de KBO van De Bilt-Maartensdijk inmiddels
uitgegroeid tot zo’n 700 leden! Hierdoor stijgt het aantal nietkatholieke leden en welke consequenties dat kan hebben is nog
onduidelijk!”
Al met al verveelt Daan zich niet en hij is blij dat hij ondanks
enkele kwalen toch nog veel kan doen, juist ook in zijn grote en
mooie tuin. Daar hij over reuma spreekt vraag ik of dit niet
belemmerend is voor zijn tuinwerk, maar lachend zegt Daan:
“Gelukkig niet. Van de reumatoloog moet ik het juist proberen
vol te houden. Voor de spieren is het goed om te bewegen. Met
pijn in de polsen opstaan stimuleert mij juist om weer gauw wat
met tuingereedschap bezig te gaan. De reuma zit in vingers, polsen
en knieën, dus bewegen! Daarom is het ook fijn dat ik nog steeds
een keer in de week ga tennissen! Uiteraard zijn er goede en
minder goede dagen, maar ik moet wel bezig blijven!”
Aansluitend aan zijn eigen ongemakken, blijkt dat ook zijn broers
serieuze kwalen hebben als leukemie; Parkinson en de derde
een bijna buikvliesontsteking door een verkeerd uitgevallen
operatie…… en zijn enige zus zit in een gesloten afdeling van
een verpleeghuis. Reden te meer voor Daan om met de regelmaat
van de klok naar de familie te rijden. Toch wil hij op een bescheiden
wijze zijn – hechte – familie uitnodigen voor een bijeen zijn in
Goes.

En dan kan Daan zijn buitenlandse reizen natuurlijk niet onbesproken
laten en dan niet de vakantietripjes bedoelend, maar zijn reizen
naar Kenia en Indonesië. “Zeven keer ben ik inmiddels naar Kenia
geweest voor een kortere of langere tijd en morgen ga ik weer,
samen met de Algemeen Overste. Ik vind dat heerlijk. Als ik in
Lodwar ben dan ga ik altijd met Hans mee naar het project van
de straatkinderen. Ik blijf niet de hele dag in zijn huis zitten, nee,
het is heerlijk om daar te helpen al is het maar de magazijnen
eens een goede beurt geven. Er zit daar zoveel stof in alle gaten
en hoeken, dat ik een mondkapje voor doe en ga ordenen en
schoonmaken. Maar nog leuker vind ik om met de jeugd te werken
of te spelen b.v. bingo of te knutselen. De kinderen zijn zeer
creatief. Ook vinden ze het fijn als ik een video vertoon.
Maar ik loop dan ook wel eens door de hele stad naar de projecten
van de Indonesische medebroeders of van de familie Janssen. Er
is overal wel wat te zien of te doen! Ook daar verveel ik me niet!
En die reizen naar Indonesië zijn wel lang hoor, maar ik vind het
daar ook interessant. Het leuke is dat ik me ook daar met mijn
Engels kan redden. Ik ben blij dat ik indertijd in Utrecht aan de
Volksuniversiteit aan een cursus begonnen ben. Ik heb er al heel
veel plezier van gehad”.
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Deze 10 jaren zijn voor Daan gevuld met bestuurlijke en andere
activiteit en nu is hij recentelijk voorgedragen en benoemd in het
bestuur van het Religieus Huis Nederland – Fraters van Utrecht.
Hij gaat dus kennelijk rustig door en we gunnen het hem dat hij
met dezelfde inzet en energie zijn platina feest over tien jaar mag
vieren. Bedankt voor alles, Daan.

Zeist, 30-08-2016

Kees, een man van grote trouw
Mijn eerste vraag aan frater Arnoud,
veelal Kees genoemd, ging over zijn
woonplaatsen met name in deze
afgelopen 10 jaar. Hij is 60 jaar in
het klooster, waarvan hij er 45 in
Utrecht heeft gewoond, daarna 8 jaar
in Arnhem en nu alweer 7 jaar in
De Bilt. Hoe kijkt hij daar op terug?
Hij schrok een beetje van die vraag,
omdat hij zich dat helemaal niet
gerealiseerd had, maar dan vertelt
hij: “Nou je het zo op een rijtje
zet, klopt het! In Utrecht was het
een grote communiteit, die langzaam
maar zeker kleiner werd. Er werd ook steeds meer over sluiten van
het St.-Gregoriushuis, ons Moederhuis, gesproken. Je kon toen
afwachten tot het zover was, maar je kon ook eigen initiatief
ontplooien. Dat was iets wat me bezighield. Maar wat dan?
Nieuwe kleine leefgroep vormen? Alleen gaan wonen? Naar een
van de (nog) bestaande communiteiten verhuizen? Veel animo
om een nieuwe kleinere leefgroep te vormen bleek er niet te zijn,
dat was in Utrecht al zo en dat was later in Arnhem ook weer zo.
Het is wel eens besproken met een paar medebroeders, maar er
is niets van gekomen.
Alleen wonen zag ik niet zitten. Ik had in Utrecht nog keuze tussen
De Bilt, Borculo en Arnhem. Met alle drie had ik in feite niet
zo veel, maar ik koos voor Arnhem. En dat is me goed bevallen.
De groep was wat kleiner, je ontmoette elkaar meer daardoor en
er was een goede taakverdeling. Nu realiseer ik me ook, dat ik
langer gependeld heb, dan ik me bewust was: eerst van Arnhem
naar Utrecht en later van Arnhem naar De Bilt. Daar heb ik trouwens
nooit moeite mee gehad. Ik heb het altijd fijn gevonden dat mijn
werk buiten het huis was waar ik woonde. Het is moeilijk uit te
leggen, het is meer een gevoel, dat ik het al die jaren prettig vond
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dat mijn werk in St.-Pieter was en niet in het St.-Gregoriushuis
zelf. Het gaf toch een gevoel van afstand, ook al ging ik nog wel
eens op zaterdagmorgen iets afwerken. Ik weet nog, dat ik wel
eens de deur aan de Nieuwegracht uitging en op de Kromme
Nieuwegracht binnen ging of omgekeerd. Daar had ik soms
gewoon even behoefte aan. Er zat toch een gevoelsmatige afstand
tussen. Hier is dat ook. Ik zou niet zo graag zien dat “mijn kantoor”
hier in het fraterhuis zou zijn.”
Dit is dan de materiële afstand, maar Kees is inmiddels de oude
pensioengerechtigde leeftijd van 65 allang voorbij met zijn 78 jaren!
Hoe kijkt hij daartegen aan? “Dat is iets wat zo gelopen is, maar
ik hoor vaak genoeg dat ze mij niet op mijn ware leeftijd schatten,
vooral omdat ik gezond oog en een goede loophouding schijn te
hebben. Maar ik ben er zelf wel mee bezig en vind dat ik een keer
moet stoppen. Op het kantoor zelf is het werk voor het PBN/BRH
al helemaal door mijn collega Anneke Wateler overgenomen.
Maar ik ga nu nog wel 4 dagen per week een paar uur naar het
bureau om wat werk voor het AB te doen, even de post te bekijken
en eventueel koffie/thee te zetten. Overigens: van mijn werk
voor het AB heeft Anneke ook al een groot deel overgenomen.
Ik heb onlangs al bij de Algemeen Overste aangegeven dat mijn
pensioendatum nu toch wel in zicht is en denk daarbij bijvoorbeeld
aan 2018 na het Algemeen Kapittel, of wellicht al eerder.”
Dat brengt me bij de vraag naar het Betaalkantoor, het werk van
Kees voor het Algemeen Bestuur. Dat is nu zo’n 12 - 14 jaar. Is
dat naar bevinding goed verlopen tot nu toe? Nog geen vervelende
dingen meegemaakt? Bij andere congregaties bespeur ik een
grote huiver en zelfs angst over de financiën als hun bestuur naar
Indonesië zou verhuizen…… moeten wij ook bezorgd zijn? Tot
nu toe hebben wij dat nog niet! Kees antwoordt meteen: “Tot heden
toe heb ik nog geen narigheid of wat dan ook meegemaakt. Met de
Algemeen Econoom, frater Stanislaus, is een goed en vlot contact.
Hij krijgt van mij kopieën van de belangrijke stukken. De informatie
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over de beleggingen krijgt hij maandelijks rechtstreeks van onze
bank hier in Nederland, en zo nodig ook van ons. En een enkele
keer komt hij met een vraag ter verduidelijking. De contacten met
de Algemeen Econoom lopen gewoon goed. Wel heb ik, zoals
wellicht bekend is, indertijd - ook bij het Algemeen Kapittel in
Malang - er op aangedrongen om binnen de congregatie in Indonesië
een zo groot mogelijke openheid naar elkaar te betrachten waar
het onze financiën betreft.”
Velen weten dat Kees een bijzondere activiteit aan de dag legt,
namelijk het bezoeken van mensen, waarmee hij op een of andere
manier te maken heeft gehad, rechtstreeks of indirect. Veelal
zijn deze personen alleen, soms zelfs eenzaam, vaak kampend
met hun gezondheid, kortom zeer gesteld op bezoek en belangstelling. En die contacten kunnen ”zeer duurzaam” zijn, een
modern woord voor alles en nog wat. Voor Kees is dit altijd al
zo geweest. Een heel duidelijk voorbeeld vind ik, dat Kees nog
altijd met bepaalde families die hij op het woonwagenkamp op
de Huppeldijk in Utrecht heeft leren kennen, contact heeft. In
de begin zestiger jaren van de vorige eeuw hebben Kees en ik
daar clubwerk voor jongens en later ook voor de mannen gedaan
en draaiden we af en toe een film. Op mijn vraag of hij inderdaad
nog steeds contact met enkelen van hen heeft, vertelde Kees:
“Toevallig onlangs nog. Toen was er weer iemand van een mij
bekende familie overleden en ben ik op de begrafenis geweest!”
Dat is dus een relatie van meer dan 50 jaar oud….. Mag dat
duurzaam heten?!
Kees vindt dit bij zich passen om te doen en op zich natuurlijk
prachtig werk. In een oude term kun je zeggen: een echt liefdewerk.
Als hij eenmaal stopt met zijn kantoorwerk, wil hij daar graag
meer tijd aan kunnen besteden en liefst ook meer overdag, omdat
degenen die hij bezoekt ook ouder worden en bezoek overdag
fijner vinden dan ’s avonds. Kees maakt ook voor zichzelf wel
onderscheid tussen deze bezoeken en een gezelligheidsbezoek
brengen aan vrienden. Die eerste groep heeft er ook meer behoefte
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aan en regelmatig staat er op een ontvangen (verjaardag)kaart:
Wanneer kom je weer eens? Die personen geeft hij graag regelmatig wat aandacht.
Waar ik nog wel iets over vraag is zijn lid zijn van de bewonersraad
in het fraterhuis. Kees heeft dit een moeilijk orgaan gevonden
en het heeft ook niet zo duidelijk kunnen functioneren. “Vanuit
de gemeenschap kwam weinig voeding en in het communiteitsoverleg had het ook geen duidelijke plek. Binnen dat overleg gaven
we wel aan waarover we – ook met de leiding van het huis –
gesproken hadden. Al met al wel een orgaan dat wellicht in de
toekomst meer nodig is en dan ook een erkende plek in de gehele
structuur moet krijgen, zeker naarmate er meer niet-fraters zullen
wonen die dan ook vertegenwoordigd dienen te zijn in het geheel.”
Tot slot informeer ik naar zijn gezondheid, want Kees oogt gezond.
“Maar”, zegt hij, ”ik heb in Arnhem een (niet al te zwaar) hartinfarct
gehad en daarvoor blijf ik onder controle bij de huisarts met
bloedprikken e.d. en ik heb de nodige medicijnen. Maar afgezien
van het feit dat ik tegenwoordig wel vlugger moe ben, ben ik
gezond!”
En dat gunnen we Kees, dat hij nog lang gezond mag blijven en
de gelegenheid krijgt om zijn eigen plan van mensen trouw te
bezoeken, nog lang kan volhouden. Kees, bedankt voor het fijne
gesprek.

Zeist, 04-09-2016
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David, altijd actief
Op het plan om naar de afgelopen
tien jaar terug te kijken en niet zijn
hele doopceel nog eens de revue te
laten passeren, steekt David meteen
van wal. “Het eerste is dat die jaren
wel heel snel voorbij zijn gegaan.
Het lijkt ook allemaal meer intenser
te gebeuren dan vroeger. En als
derde, dat ik merk dat ik toch wel
aan het inleveren ben.”
Daar ik vind dat deze drie bevindingen zo vlot genoemd worden,
vraag ik naar de inhoud ervan,
waarop David deze toelicht met
“Alleen lichamelijk al heb ik aardig ingeleverd. Ruwweg geschat
zo’n 20 % van wat ik eerder kon doen. Waardoor komt dat? Ik heb
in deze jaren een hartoperatie gehad, een nieuwe heup gekregen,
een kijkoperatie in mijn ene knie gehad en ik heb zogenoemde
etalagebenen! Nou niet meteen denken dat ik me een zielenpoot
vind, integendeel, al gaat het lopen wat moeilijker en langzamer,
ik kan nog fietsen en autorijden daarmee ook afstanden overbruggen.
Met alles kun je leren leven, maar je moet wel met het een en
ander leren omgaan.” Bij dit horende, wijs ik op zijn tennissen,
wat hij nog elke week doet. Hoe kan dat dan? David zegt lachend:
“Bij ons soort tennissen gaat het niet om snelheid en om de
knikkers, maar meer om het spel. Als je met een vaste club elke
week al jaren speelt worden de contacten erg belangrijk. En niet
vergeten, iedereen is ook tien jaar ouder geworden, dus als het
wat minder gaat, dan speel je toch mee zolang je het zelf leuk vindt.
We spelen altijd dubbel, dus je hoeft niet echt over de baan te
rennen. Dat kan bijna niemand meer. Datzelfde geldt voor het
bezoek aan het Panbos. Vroeger liep ik hard in een groep van
de Atletiekvereniging Utrecht, maar je kunt er ook heel lekker
wandelen en dan blijf je toch in de oude club. Soms wandel ik
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alleen en soms samen met iemand anders.Je bent er evengoed
uit en het is goed om te doen!”
Het moge nagenoeg bekend zijn, dat David zich ook verdienstelijk
maakt in het Stiltecentrum en het ontmoetingscentrum in Hoog
Catharijne in Utrecht. Vroeger was dit hét belangrijke werk van
de Zusters van de Eucharistie, later nam Pax Christi het over. Nu
is het alweer zo’n zes jaar een zelfstandige stichting, maar verblijft
nog wel in het pand van Pax Christi, tegenwoordig alleen PAX
genaamd. Het is een poosje wat moeizaam geweest, maar sinds
er een nieuwe coördinator is loopt het allemaal weer wat beter
en neemt het aantal gastvrouwen en -heren weer iets toe.
Er wordt in Hoog Catharijne nog volop ver- en gebouwd en het
Stiltecentrum komt ook nog aan de beurt. David vertelt hierover:
“De kapel en de ontmoetingsruimte blijven. Elke donderdag ga
ik er naar toe van 12.00 – 16.00 uur als gastheer. We zijn daar
dan als regel met z’n tweeën en soms met drieën aanwezig. Op
zo’n middag komen er gemiddeld zo’n tien cliënten, waarvan
een enkeling altijd. Het gaat bij ons zelden om daklozen, maar
wel om sociaal-zwakkeren en mensen, die vroeger verslaafd aan
drugs zijn geweest. Ook komen er nog altijd reizigers even een
kaarsje opsteken in de kapel, maken soms een praatje met ons
en krijgen in ieder geval koffie of thee aangeboden.
De ruimte is in een paar units verdeeld, waardoor er ook meer
privacy geboden kan worden. Dit is vooral prettig, omdat er mensen
komen, die nogal erg luidruchtig hun verhaal doen. Een van onze
dagelijkse bezoeksters is nogal luidruchtig verhalend, meestal
vergezeld met een stille man. Beiden hebben altijd haast en daarom
vragen ze altijd koffie met een glas water erbij. En dan nemen
ze een slokje koffie, gieten er wat koud water bij om vlot het
volgende slokje te kunnen nemen…..Een ritueel dat echt bij
hen hoort en na 15 minuten zijn ze weer weg!”
Tot mijn verrassing verneem ik dat de middagpauzediensten
nog steeds om 12.45 uur gehouden worden door verschillende
kerkgenootschappen t.w. katholiek – hervormd – oud-katholiek –
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remonstrants en het Leger des Heils. Er komen ook wel moslims
in de kapel en er liggen ook kleedjes, maar zij hebben geen eigen
dienst.
In de vakantietijd gaat David ook wel voor in deze middagpauzedienst.
Een andere activiteit van David vindt plaats in het Bartholomeus
Gasthuis aan de Lange Smeestraat in Utrecht. Deze activiteit heeft
hij overgenomen van de zusters van Liefde, die eind negentiger
jaren van de vorige eeuw de Springweg gingen verlaten en de
meesten naar Tilburg verhuisden.
“Er zijn zes huiskamers waar ik binnen ga om een praatje met
de mensen te maken en ze daarmee ook wat op te monteren.
Maar ook bezoek ik mensen op hun eigen kamer. Bij een aantal
mensen breng ik de H. Communie en bid dan wat met hen.
Het is van oudsher een protestants tehuis, maar later kwamen er
ook katholieken. Indertijd kwamen de priesters van de Binnenstadparochie daar, maar nu een keer per maand voor de communie.
Als ik binnenkom, ga ik eerst altijd naar het gastenboek om te
zien of er misschien iemand overleden is die ik normaliter bezoek.
Het zijn immers allemaal mensen van de dag. In die jaren zijn
er wel zo’n 25-30 mensen per jaar overleden. Ik kom daar iedere
vrijdag en daarna ga ik nog door naar Huize Schwellengrebel
aan de Burg. Fockema Andreaelaan, vlakbij het Stadionplein,
om ook een enkeling de Communie te brengen. Om de vrijdag
verder met hetzelfde werk te vervolgen, bezoek ik enkele oudkapelgasten, die niet meer naar de kapel kunnen komen en thuis
of in een verzorgingshuis verblijven in Zeist.”

vanuit een innerlijk drang c.q. overtuiging om iets voor de ander
te kunnen betekenen.
David noemt het zelf: “oecumensich-pastoraal werk.”
Maar David is niet alleen buiten de deur actief, nee, ook in eigen
gemeenschap is hij nog actief. Hierbij mag in eerste instantie de
kleermakerij genoemd worden, waar hij zich vanuit zijn oude
opleiding en beroep verdienstelijk maakt. “Er zijn nog altijd
pantalons te vermaken, kleiner of smaller, omzomen enz. en andere
naaiklusjes als knopen aan- en ritsen inzetten. Dit is mooi werk
voor de maandag of de dinsdag. De woensdag is voor het sporten.”
En David vervolgt: “Ook de liturgie en koor vragen veel aandacht,
juist omdat het kleiner wordende aantal priesters om andere
vieringen vraagt. Om getijdengebed goed te verrichten, gebedsen communie-vieringen voor te bereiden is veel overleg en
georganiseer nodig. Juist omdat er niet overal vaste boekjes voor
zijn, moet er ook nogal getypt en gekopieerd worden. Ook voor
de zondagse vieringen is er overleg en verdere voorbereiding
nodig. Al met al vormen we voor deze zaken een klein, kwetsbaar
groepje en het is de vraag hoe lang we het nog kunnen blijven
verzorgen…. Maar het draait nog steeds goed!”

Toen ik zo dit verhaal aanhoorde van David, zocht ik feitelijk
naar een “titel” waar dit mooie werk onder zou kunnen vallen.
Ik noemde het even ‘sociaal-pastoraal werk’. Feitelijk een titel
die hier goed van toepassing op is. Maar het gaat uiteraard niet
om het etiketje, maar wel om de inhoud en vooral ook om dit al
zoveel jaren te blijven doen en zo te horen niet uit sleur, maar

Het moge ook bekend zijn, dat een deel van het hart van David
nog in Kenia verblijft!
Na zijn werk in Mawego op de Technische School en later ook
vijf keer in Lodwar verblijvend om enkele oudere kinderen het
vak kledingmaken te leren, is hij niet alleen geïnteresseerd in het
werk daar, maar probeert hij ook op bepaalde momenten zoals
Vastenactie en in de Adventstijd bijvoorbeeld tot actie te komen
om het werk aldaar te kunnen ondersteunen. Toen we voor de
versiering van de viering van de 10 kloosterjubilea (samen 570
kloosterjaren) spullen nodig hadden uit Kenia, toverde David
het een en ander meteen voor de dag. In zijn kast bewaart hij
nog altijd leuke spullen, die juist als kleine aandachttrekkers
dienst kunnen doen. Ook hiermee maakt hij zich dus heel
verdienstelijk.
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David, we hopen dat je nog lang je energie en aandacht aan je
geliefde activiteiten kunt geven en wel in een zo goed mogelijk
hanteerbare gezondheid! Bedankt voor het goede gesprek.
Alle goeds!
Zeist, 7 september 2016

Nu de drie jubilarissen een kijkje in hun tien afgelopen jaren
hebben gegeven, vind ik het geweldig dat zij alle drie nog zo
sociaal bezig zijn. Vaak wordt gevraagd: “Wat doen de fraters
nog?” Hier zijn dus drie medebroeders, die zich blijven inzetten
voor de ander, in eigen gemeenschap, maar juist ook nog daar
buiten. Heel fijn omdat nu eens te kunnen laten zien. Dank jullie
wel, mannen!
Onwillekeurig moest ik aan iets van vroeger denken, namelijk
dat ver voor onze tijd, de oude fraters in het St.-Gregoriushuis
een extra rookuurtje kregen en daarvoor bij elkaar kwamen in
een zaaltje, dat het “panopticum” genoemd werd……. Zie je
deze drie daar al zitten met hun sigaartje of pijpje???

Leo Ruitenberg
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OVERWEGING BIJ DE JUBILEAVIERING
In deze bijzondere viering wil ik graag met u stilstaan bij het
fundament van het religieuze leven, het wezen van ons geloof: De
betrokkenheid van de mens op God.
Ik wil een antwoord zoeken op de vraag: Hoe is onze band met
God in ons leven zichtbaar, tastbaar geworden?
Dat deze vraag voor ons van groot belang is, dat zien we aan het
begin van de religieuze weg. Deze weg wordt gemarkeerd met het
uitspreken van de geloften. Het is een moment van totale overgave
of volledige instemming. De levenswijze wordt verwoord die borg
staat voor een leven als frater, een leven als zuster. Binnen een
instituut dat de intentie heeft volledig dienstbaar te zijn aan Gods
bedoelingen met de wereld.
Wie de geloften uitspreekt legt zijn leven dus volledig in Gods
hand. Zijn of haar hele leven ontleent dus zijn zin aan de wijze
waarop God met dat leven verweven raakt.
Een religieus leven leiden betekent dus dat we een leven lang
onze verbondenheid met God koesteren, ons voeden met het
leven van Christus.
Dat zien we terug in de viering van vandaag. Elke lezing van deze
dag, elk gebed, elk lied, het gedicht op het einde, alles veronderstelt
Gods aanwezigheid, en doet een beroep op onze betrokkenheid
op Hem.
We beginnen heel bescheiden, heel aarzelend: ‘Zal dit huis een
plaats zijn waar de hemel opengaat, waar Gij U vinden laat?’
‘Laten we roepen’, zingen we daarna. Om diep overtuigd te eindigen
met een gedicht: ‘en plotseling verscheen mij God.’
Als u terugkijkt op 25 jaar religieus leven, of op 60 of 70 jaar
religieus leven, zult u zich ongetwijfeld momenten of perioden
herinneren waarin u het gevoel had: God, waar laat Gij U vinden?
U hebt Hem misschien wel uit de hemel willen bidden. En ook
zult u de ervaring op hebben gedaan gedragen te worden door
16

de Heer, in zijn nabijheid te leven. Heel aandoenlijk afgebeeld
op de voorkant van het boekje.
De lezing uit Deuteronomium verhaalt over een tocht in de
woestijn, waarin er bij tijden niet veel meer van de woestijnganger
overbleef, maar waarin hij ook op een wonderlijke manier in
leven werd gehouden.
God voedt u op, zoals een vader zijn zoon opvoedt, hebben we
net gelezen. Soms mild en begripvol, maar soms ook streng en
eisen stellend. Met als doel volwassen te worden in het geloof.
Leven als gelovige is leven in zelfstandigheid, en tegelijkertijd
in liefde voor de Vader, gevoed door Jezus Christus.
Tijdens de voorbereidingen van deze viering heb ik aan u gevraagd
om suggesties. Sommigen van u reikten me concrete liederen of
teksten aan, maar wat mij vooral opviel was dat u een gevoel wilde
overbrengen. Een gevoel van dankbaarheid. Dat zegt voor mij dat
de weg die u hebt afgelegd sinds u uw geloften hebt uitgesproken,
sinds u uw voornemen kenbaar hebt gemaakt in een moment van
overgave, een goede weg is geweest. Al zult u momenten hebben
gekend waarop u het gevoel had dat de Heer elders aan het weiden
was; als u uw leven overziet lijkt de conclusie te zijn dat u binnen
de congregatie goede weidegrond hebt gevonden.
Het hele scala van ervaringen die u in uw geloofsleven hebt
opgedaan, hebben u waarschijnlijk minder naïef gemaakt dan u
in het begin was. Maar uw leven in toewijding heeft geleid tot
het besef dat uw leven als religieus tot hiertoe zinvol is geweest.
Als we op deze feestdag zingen: ‘Hoort hoe God met mensen
omgaat’ zingen we eigenlijk: ‘Hoort hoe God met ons is
omgegaan’.
Jezus is zijn belofte nagekomen: ik geef u Leven in overvloed.
Ik feliciteer u van harte met uw jubileum.
Hans Peters
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VOORTGEZETTE VORMING
“Gedurende geheel hun leven dienen de fraters hun vorming
betreffende algemeen menselijke waarden, betreffende geloofsbeleving en geloofsverdieping, betreffende het religieuze leven
en de apostolaire dienstbaarheid voort te zetten. Daartoe dienen
de oversten hun de nodige hulpmiddelen ter beschikking te
stellen”.
Constituties art.139
Wie had dertig jaar geleden kunnen voorspellen in wat voor situatie
we nu leven?
Wij mogen de start van het RELIGIEUS HUIS NEDERLAND – FRATERS
VAN UTRECHT mee beleven. We leven, zoals velen, en ook wij
soms, meevoelen en denken in een wat wel genoemd kan worden
zorgelijke toestand van kerk en wereld. En wat te denken van
het religieuze leven? Betekent dat schrikken en de kap aan de
wilgen hangen? Of betekent het bezorgd zijn, maar “fris en
fruitig” de toekomst tegemoet? Maar hoe doe je dat?
Als je wat verder durft terug te kijken naar de beginverhalen over de
kerk in het Nieuw Testament, is er eenzelfde crisisgevoel en soms
ook een zuchten en steunen. Het gaat niet erg florissant met onze
kerk en ons religieus leven. Velen maken zich dan ook (terecht?)
zorgen. Waarheen zijn wij op weg? Al geruime tijd bekruipt mij
het gevoel of een weg van kommer en kwel ook niet de weg kent
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van zorgeloosheid. Ophouden met zeuren en die pessimistische
kijk op het leven. Is onze tijd alleen bedoeld als afbraak? Of is er
tussen de kieren en gaten van ons zicht op de werkelijkheid sporen
van nieuw leven te ontdekken? De vele vormen van kerkbeleving,
de veelheid van levensopvattingen en religies kunnen ons verontrusten. Is daarbij niet te bedenken dat bijv. andere religies dikwijls
voor miljoenen mensen oriëntatie, steun en troost betekenen, tot
en met authentieke mystieke ervaringen.
Wellicht mogen wij als ware religieuze mensen opnieuw op
zoek gaan naar de kern en de wortels van ons bestaan in deze
zo veranderende wereldsituatie van de 21e eeuw. Durven wij als
van oudsher op de voorposten te gaan staan en in alle tradities
en belevingen op zoek te gaan naar elementen die mensen als
levenszin en waarheid ervaren, soms sinds duizenden jaren. Dat
vergt een grote principiële en praktische openheid te kúnnen
horen en zien, gastvrij te zijn voor wat de ander dierbaar is, ons
de vraag te stellen in hoever dat “andere” voor mij, voor ons, voor
het christendom, voor het religieuze leven verrijkend en/of
aanvullend kan zijn. Ook al roept dat vragen op in onszelf en
bij elkaar: is dat “andere” wel met het mijne, met het onze te
verzoenen? Het betekent een kritische doch gelovige openheid
en gastvrijheid. Geldt dat ook niet voor ons in onze communiteit?
Alleen een eerlijke en moedige gastvrijheid kan een gelukkig
samenleven bewerken onder ons, die soms zo verschillend van
elkaar zijn. Ook voor ons die vaak reeds oud van jaren zijn. Het
betekent liefdevol openstaan voor de wijze waarop mijn medebroeder gelooft en meent zijn geloven te moeten uitdrukken. Zou
dit niet met zich mee brengen vrede en warme verstandhouding
in de communiteit en in onze ontmoeting. Een kritische bevraging
en verdieping van onze traditie en onze eigen jarenlange praktijk
zou ons betrouwbare grond kunnen verlenen deze interreligieuze
dialoog aan te gaan. Is dit ook niet vanuit de overtuiging van
Vaticanum II en van de huidige Paus Franciscus dat de Geest ook
buiten de katholieke kerk of buiten de zogeheten “orthodoxie”
werkzaam is. Wellicht staan wij dan open voor een ontmoeting,

een “ont-moeting”, waarbij niets moet, maar alles ter sprake kan
komen en met eerbied beluisterd wordt. Het vraagt wel moed en
bereidheid zichzelf en elkaar dieper te bevragen, in dit vertrouwen
op zoek te gaan naar wat ons in diepere lagen misschien verbindt.
Het vereist een spiritualiteit die vol verwachting uitziet totdat er
licht opsteekt in de duisternis van ons gezamenlijk zoeken en een
tijdlang niet weten. Het betekent naar de diepte gaan, dieper leven,
dieper geloven, dieper hopen en vertrouwen, zonder meer dieper
beminnen. Is dit geen authentieke herbronning, een dieper drinken
uit de Bron die God is en Jezus en de Geest? In de stilte en gave
van onszelf, in de soms harde dagelijkse praktijk te groeien naar
innerlijke vrijheid en vrede. Zou zo’n spiritualiteit ons niet in
staat stellen in ieders levensinstelling en religie de goddelijke
dimensie te zien? Betekent dat uiteindelijk niet een dagelijkse
vernieuwing in de geest van onze roeping? Durven wij te accepteren dat in ons geloof in de levende Heer een helper beloofd is,
de Geest van Jezus. Mattheus is het ondubbelzinnigst in de
verwoording van dat geloof: “Ik ben met jullie, alle dagen, tot
aan de voltooiing van de wereld”. Dat zijn de laatste woorden
van Jezus. Het geloof in de Heer die leeft en bij ons blijft alle
dagen kan ons bevrijden en vleugels geven moedig verder te gaan.
Het gaat erom, om eerlijk te zien waar wij staan, en onze
werkelijkheid te erkennen - inclusief moeilijkheden en zwaktes en vervolgens te zoeken naar het diepste in onszelf en naar het
woord dat God tot ons spreken zal. Daar groeit de innerlijke
vrede!
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Voorhout, 7-7-2016
Drs. Alfons Kroese o.c.d.

Frater Pius is als Ignasius Nggajo in Ngada op Flores geboren, een
week voor Kerstmis in 1963. Het gezin telde 8 kinderen, waarvan
hij de tweede was en de helft van een tweeling. Vader was boer

en is reeds in 1978 overleden, maar zijn moeder leeft nu nog, ze
is niet echt gezond. En dan begint Pius over zijn eigen leven verder
te vertellen, keurig met alle jaartallen erbij, waaruit blijkt dat hij
overal en nergens gewoond en gewerkt heeft.
“De lagere school heb ik in mijn geboorteplaats gedaan, maar voor
de SMP (de lagere middelbare school) ben ik naar Kupang op Timor
gegaan, evenals voor de SMA (de hogere middelbare school)
en dat was de Giovannischool van de fraters. Ik had het geluk
dat een oom mijn studie betaalde en voor mij zorgde. In 1987 ben
ik naar Soë gegaan, een plaatsje op West Timor, om met een neef
in de bouw te werken. De neef ging echter naar Bandung voor
enige tijd en ik moest op het huis passen. Dat duurde twee jaar,
waarna ik verhuisde naar Kupang om ook daar in de bouw te
werken. In 1991 las ik in de Maumere Post over de katholieken
in Kupang. Na de Mis in Kupang ontmoette ik frater Sarto,
raakte met hem aan de praat en daardoor kwam het dat ik wel
wilde intreden”.
“Mijn kloosternaam werd Pius, omdat mijn vader zo heette en
zo begon ik op 12 juli 1991 aan het noviciaat in Malang. Na het
noviciaat in 1993 werd ik in Malang naar Celaket verplaatst en
ben aan een cursus veeteelt begonnen, die van pas kwam toen
ik naar Maumere verplaatst werd en voor de varkens zorgde, maar
tegelijk ook op de administratie van de SMP werkte. In 1994
ging ik met frater Nikolaus voor 9 maanden naar Salatiga bij
Yogyakarta om een cursus boerenbedrijf te volgen en dat werd
daarna een verplaatsing naar Podor - Larantuka om in Weri te
werken op het landbouwproject van frater Wilfried van Engen.
Ook Nikolaus ging daar naar toe. Dat waren drie jaren. In die
tijd hebben we die boottocht gemaakt, die ik me ook nog goed
herinner”.
Maar zijn verplaatsingen zijn nog niet voorbij en Pius vertelt in
alle rust verder over zijn loopbaan. “In dat project in Weri heb
ik drie jaar gewerkt. Van 1998 tot 2001 heb ik in Maumere de
administratie van de school verzorgd. Dat vond ik toch wel leuker
werk dan het landbouwwerk. Mijn verhuizing bracht mij naar Ende,
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ZILVEREN PIUS
VAN VELE MARKTEN THUIS
Mijn vierde interview is van Pius, de medebroeder die ik in meerdere
fraterhuizen ben tegengekomen bij mijn verblijven in Indonesië;
een medebroeder die zeer zorgzaam was voor mij, toen we een
keer overstaken van Larantuka op Flores naar Solor en Adonara,
kleinere eilanden bij Flores en niet met zo’n hele grote boot
voeren….. De “kapitein” moest eerst door ons met steentjes gewekt
worden en de boot lag niet netjes aan de wal. Pius had meteen
door dat ik al moeite had met het aan boord klimmen. De hele
dag bleef hij in mijn buurt… Het was Tweede Paasdag 1998.
Bij het interview bleek dat Pius het zich ook nog goed herinnerde.
Fijn om nu met hem in gesprek te gaan.

Met deze boot naar Solor – Adonara 1998

waar ik hoofd van het SMA-internaat werd, omdat Rufus was
uitgetreden. Ik was ook met een studie Indonesisch begonnen
aan de Universiteit, maar in 2006 kon ik weer mijn koffer pakken
en wel om naar Weetebula op Sumba te gaan om daar op het
internaat te werken. Vier jaar later werd het Malang om op het
kantoor van de scholenstichting, Yayasan Mardi Wiyata, te
werken. Dat was dus in 2010 tot 2013. Op Nunukan, een eilandje
bij Kalimantan, de nieuwe stichting van de Congregatie, ben ik
een jaar procurator van de communiteit en penningmeester van
de school geweest. Sinds 2014 woon ik in Kediri en ben ik
assistent-penningmeester van de lagere school”.
Pius heeft dus verschillende functies gehad en vandaag was hij
van Kediri naar Malang gekomen – zo’n twee uur rijden – en kon
pas aan het eind van de middag komen, omdat hij de hele week
moest surveilleren bij examens. En de diverse functies heeft hij
op ook totaal verschillende plaatsen, waar de fraters in Indonesië
wonen en werken, gehad. Al die verplaatsingen maakten mij
nieuwsgierig hoe Pius zich daarbij gevoeld heeft. Heeft hij het
niet vervelend gevonden om steeds maar weer te verkassen tot
in de twee uithoeken van het werkgebied toe, te weten Weetebula
op Sumba en later naar Nunukan…..? Hij was heel direct in zijn
antwoord: “Ik heb dat nooit vervelend gevonden. Het is ook wel
leuk om overal ervaring op te doen. Ik heb er veel van geleerd”.

houden. Daardoor zijn de veranderingen ook niet tegen te houden.
Alleen de telefoon al. Als je wilt kun je de hele dag iedereen
bereiken en door iedereen bereikt worden. Maar je kunt het ook
proberen in te passen in je eigen levenswijze. Zo gaat het ook
met facebook!”
Mij was opgevallen dat bij de scholen niets meer te merken is van
de traditionele weekopening met vlag hijsen, voorlezen van de
vijf principes van de Pancacilla e.d. Het antwoord van Pius is
kort maar krachtig: “Bijna nergens gebeurt het meer, omdat het
enkele jaren geleden al afgeschaft is. Alleen op bepaalde dagen,
bijvoorbeeld op 17 augustus, moet het nog!”
Op mijn laatste vraag of hij nog wensen heeft, is de bescheiden
man heel duidelijk met een lachend “nee!”.
Pius, heel veel dank voor je
sympathiek contact.
We wensen je alle goeds toe
en een fijne viering van je
kloosterjubileum.
Zeist, 3 februari 2016
Leo Ruitenberg

En dan het contact met de familie, omdat hij in het begin vertelde
dat zijn moeder nog leeft, maar wel ziekelijk is. Daarover is Pius
heel duidelijk: “Met de telefoon kun je gemakkelijk contact maken,
ook toen ik in Nunukan woonde. Naar de familie gaan is iets
anders, maar om het jaar is dat te doen. Een zus woont in Kupang
op Timor en de anderen wonen op Flores. Een zus is overleden”.
En hoe kijkt Pius nu terug op die 25 jaar van zijn leven? “Er is
heel veel veranderd. Alles komt steeds dichterbij. Afstanden
tellen niet meer. De invloeden van buitenaf zijn niet tegen te
23

Pius bij een tekening van onze
Stichter
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13 Augustus
Het was echt een feestelijk gezicht: Alle kinderen en volwassen
medewerkers hadden een rood shirt aan met daarop de tekst:
1991 – 2016
25 year Nadirkonyen

25 jaar
Met frater Berno had ik het genoegen aanwezig te zijn bij de
feestelijkheden ter gelegenheid van het zilveren jubileum van
Nadirkoyen in Lodwat, Kenia.
In 1991 is Hans Wennekes er voorzichtig begonnen met de opvang
van enkele straatkinderen. Nu 25 jaar later, is het uitgegroeid
tot een centrum waar veel kinderen hebben mogen verblijven en
met succes een start hebben gemaakt voor een goede toekomst.
De voorbereidingen
Wil je feest vieren dan moet dat ook goed voorbereid zijn. Zo
ook bij Nadirkonyen. Enkele dagen voor het feest werd er door
verschillende groepjes kinderen enthousiast geoefend met muziek,
zang en dans. Met veel geduld werden eventuele oneffenheden
weggewerkt door de zang of dans te herhalen en nog eens te
herhalen. Net zolang tot dat de leidster tevreden was. Ik vond
het opmerkelijk dat het enthousiasme, ondanks het soms meerdere
keren herhalen, niet verminderde.
Daags tevoren ruimde een groepje het terrein op. Allerlei ongerechtigheden werden met kruiwagens en emmers verwijderd.
Een andere groepering zorgde voor goed zichtbare parkeerplaatsen
door stenen wit te kalken en deze op het terrein ordelijk neer te
leggen.
Enkele volwassenen plaatsten twee tenten, zodat alle aanwezigen,
zowel kinderen als volwassenen, geen hinder zouden hebben
van de brandende zon. De twee tenten waren ooit, volkomen
onverwacht, geschonken door UNICEF.
Tot slot werd bij de ingang het centrum de Keniaanse vlag
gehesen, groot en goed zichtbaar.
25

Het was voor Hans spannend welke autoriteiten gehoor zouden
geven aan zijn uitnodiging. Gelukkig liet de bisschop daags voor
het feest weten dat hij graag zou komen. Ook Tony Woods, lid
van het bestuur, was aanwezig. Helaas lieten de wereldlijke
overheden verstek gaan, zoals de Menber of parlement en enkele
lieden van de County.
De Eucharistieviering werd een echte viering met zang en dans
en goede woorden van bisschop. Dominic Kiminisch. Ik vond
het opmerkelijk dat hij tijdens de eucharistieviering zijn teksten
voorlas vanaf een tablet. Dat was voor mij een primeur.
Na de Eucharistieviering was er voor de gasten, medewerkers
en kinderen thee met een koek.
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Tussen het optreden van de verschillende groepjes kinderen sprak
de bisschop waarderende woorden voor Hans, Alexius en de
overige stafleden. Tony Woods gaf een overzicht van een kwart
eeuw Nadirkonyen en sprak de hoop uit dat er vanuit Malang
versterking zou komen. Frater Berno overhandigde Hans een
envelop met inhoud namens de fraters van het Religieus Huis
Nederland.
Intussen werden er twee grote taarten binnengebracht met 25
kaarsjes. Ze waren gebakken door slotzusters uit Argentinië. De
bisschop en Hans bliezen gezamenlijk de kaarsjes uit waarna de
taarten verdeeld werden in kleine stukjes. Deze werden aan een
vork geprikt en zo kon eenieder taart eten van een vork. Geen
schoteltjes, vorkjes enz. Nee, gewoon van de vork happen als
men langs kwam met het grote bord met taart. Het voordeel: ruim
genoeg voor iedereen en geen afwas!
Even later werd de bisschop, onder grote hilariteit, door een
jongentje in het rode shirt gehesen. Hij was zo sportief dat hij
het shirtje de hele bijeenkomst bleef dragen.

Hierna werden stafmedewerkers, oud-stafmedewerkers en oudpupillen voorgesteld, wat voor Nederlandse begrippen een ietwat
langdurig voorstelling was.
Toen de oud-pupillen hun verhaal vertelden, maakte dat een diepe
indruk. Zo vertelde één van hen dat er sinds het begin 1300 kinderen
zijn opgenomen met uiteraard verschillende resultaten.
Nu zijn er 36 universiteit studenten, 167 lagere school leerlingen,
24 studenten voor het vervolg onderwijs.
Een ander liet weten onder de indruk te zijn van de mentaliteit
van de fraters: ze verwerven geen bezittingen, maar steken al
hun energie in het verbeteren van de toekomst van de kinderen.
De aanwezigheid van geslaagde oud-pupillen moet zeker een
stimulans zijn geweest voor de huidige populatie van Nadirkonyen.
‘Doe goed je best en je bereikt wat in deze maatschappij’, zo
luidde de boodschap van de oud-pupillen.
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Tot slot voerde Hans het woord.
“Het werk van Nadirkonyen zal voorlopig noodzakelijk blijven.
Het aantal straatkinderen is, om meerdere redenen, nog steeds
groeiende. Ons programma is sterk gericht op het onderwijs om
het analfabetisme te verminderen of zelfs geheel te doen verdwijnen
en dit doel is voorlopig nog niet bereikt.
Het verminderen of zelfs geheel verdwijnen van de financiële
ondersteuning is een grote zorg. Terre des Hommes Nederland
heeft 14 jaar lang het programma ondersteund, maar is nu gestopt
met de subsidiëring. We zijn naarstig op zoek naar andere bronnen,
maar tot op heden zonder resultaat, zo liet Hans horen. Hij deed
een beroep op de nationale en districtsregering, op UNICEF en
andere weldoeners om te hulp te schieten. Het gaat tenslotte om
kinderen die slachtoffer zijn geworden van veelal erbarmelijke
thuissituaties.
Nadirkonyen geeft deze kinderen hoop op een betere toekomst.
Ze doet dat door ze een plek te geven binnen het onderwijs, van
lager tot hoger, tot zelfs tot aan de universiteit toe.

Na deze slotrede van Hans was er een lopend buffet.
Alle aanwezigen, medewerkers, gasten en kinderen liepen langs
de grote pannen met rijst, aardappels, vlees en groente.

MOMENTEN UIT MIJN LEVEN IN CHINA
Mijn naam is Xiaobing Li. Omdat mijn voornaam wat moeilijker
is uit te spreken heet ik in de wandelgang gewoon ‘Li’.
De pen heb ik mogen overnemen van Yvonne en ik geef u graag
een inkijkje in mijn leven in China.
Toen ik in 1958 werd geboren in Guangzhou, de hoofdstad
van de Chinese provincie Guangdong, gelegen aan de Parelrivier
niet ver ten noorden van Hongkong, was er van het huidige China
nog helemaal niets te bespeuren. En nu, in deze tijd, is er van
het China van toen nagenoeg niets meer over, doordat alles is
weggemoderniseerd.
Met verbazing zag ik de hoeveelheid voedsel die de kinderen zich
lieten opscheppen. Met een vol bord wandelden ze naar hun plaats
om met hun handen de maaltijd te verorberen.
Opvallend gedisciplineerd, zonder te dringen, maar netjes hun
beurt afwachtende kwam eenieder zo aan zijn of haar trekken.
Er werd zichtbaar genoten van de feestelijke maaltijd.
Zo kwam er een einde
aan de, in alle opzichten,
geslaagde viering van
het zilveren jubileum van
Nadirkonyen.

Wim Versteeg
De miljoenenstad Guangzhou is het roze gebied
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voor de rigoureuze uitwassen van die roerige tijd gespaard
gebleven, al zat met name mijn moeder als intellectueel wel in
een risicogroep. Rond die tijd waren alle scholen van laag tot
hoog gesloten om vervangen te worden door maoïstische scholing
in het Rode Boekje en op het platteland. Dankzij mijn moeder
kregen ik en mijn zusje al die tijd degelijk thuisonderwijs, zodat
we niet ongeletterd bleven zoals miljoenen leeftijdgenootjes en
uiteindelijk ons middelbare-schooldiploma konden behalen.
Ook toen was Guangzhou nog een mooie en naar Chinese
begrippen rustige en zelfs mondaine stad, met een Mediterrane
atmosfeer. Dat heeft ermee te maken dat deze stad sinds de
zeventiende eeuw China’s venster op de rest van de wereld was
en van hieruit de handel met Europese mogendheden verliep.

Uit mijn eerste levensjaren aldaar herinner ik me niet veel, want
mijn ouders moesten verhuizen naar de centrale stad Wuhan toen
ik nog maar drie was. Mijn vader was namelijk sergeant in het leger,
bij wat we hier de marechaussee zouden noemen, en in de nasleep
van de Korea-oorlog waren er toen grote troepenverplaatsingen
van zuid naar noord. Gelukkig heeft hij zelf nooit in het verre
noorden aan de gruwelijke veldslagen hoeven deelnemen.
Omdat hij als beroepsmilitair een bevoorrechte positie had
en maatschappelijk aanzien genoot, heb ik naar de maatstaven
van toen een bijzonder goede, veilige en onbezorgde jeugd gekend
en zijn de revolutionaire rampspoeden welke de Grote Sprong
Voorwaarts (1958) over de natie uitstortte praktisch aan mij
voorbijgegaan. Ons gezin woonde namelijk in een apart militair
kwartier waar de bewoners van alle gemakken voorzien waren.
Ook genoten wij een goed inkomen, eens te meer omdat ook mijn
moeder werkte in een volledige baan, t.w. als lerares en hoofd
van een middelbare school; zij was dus toen reeds wat je noemt
een geëmancipeerde en moderne vrouw!
Mijn kinderleven speelde zich overdag af op school en in de
buitenschoolse kinderopvang, waarbij ook de maaltijden waren
inbegrepen. Dat was des te gemakkelijker voor mijn moeder, daar
ze absoluut niet voor huisvrouw in de wieg was gelegd en bepaald
geen keukenprinses was. Het waren sobere tijden met veel straatarme
mensen om je heen. Mijn moeder had een mededogend hart en
omdat wij het zo goed hadden kon ze her en der in stilte veel goeds
verrichten voor de gemeenschap.
De metropool Wuhan, gelegen op een knooppunt van wegen,
is altijd een belangrijke stad geweest voor handel en industrie.
Het klimaat is minder aangenaam: ’s zomers waan je je er soms
in een moordend hete oven en ‘s winters kan het zomaar vriezen
en sneeuwen.
Tegen het einde van de desastreus ontaarde Culturele Revolutie,
begin jaren ’70 verhuisde ons gezin, dat in Wuhan uitbreiding
had gekregen met een zusje, terug naar Guangzhou, omdat mijn
vader daarheen werd overgeplaatst. Gelukkig zijn mijn ouders

De stad stond als zodanig in Europa bekend als Kanton, wat
eigenlijk een verbastering is van de provincienaam; vandaar dat
we spreken van de Kantonese keuken en het Kantonees als een
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De Dertien Factorijen van Kanton begin 19e eeuw

aparte vorm van Chinees; als geschoold persoon kan ik me even
gemakkelijk uitdrukken in het Kantonees als het Mandarijn, de
officiële variant van het Chinees. Je vindt ook nu nog een Europese
wijk in de stad, vroeger een enclave voor de Europese ex-pats.
De Hollanders waren er vanaf het eerste moment prominent
aanwezig, met hun factorij van de V.O.C., later aangevuld met
vestigingen van andere Europese naties, tezamen de zgn. Dertien
Factorijen. Bijna al het Chinees porselein dat van de zeventiende
tot in de negentiende eeuw naar Europa verscheept werd, verliet
het land via de haven van Kanton, vooral in Hollandse schepen.
Helaas is van die oude sfeer niet veel meer over, nu het aantal
inwoners sedertdien verveelvoudigd is, voornamelijk door immigranten uit ander regio’s, en de moderniteit met haar torenflats,
wolkenkrabbers and shopping malls ook hier de toon aangeeft
en haar tentakels steeds dieper in de ommelanden uitstrekt via
een uitdijend netwerk van snelwegen; de aandoenlijke massa’s
fietsers van weleer zijn veranderd in navenant lange autofiles.
Wel is het nog steeds een van China’s groenste steden, met
laanbeplantingen, parken en tuinen.

Het moderne Guangzhou.
De televisietoren, Canton Tower, is ontworpen door een Nederlandse architect.
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Aan mijn onbezorgde jeugd kwam een einde midden jaren ’70,
toen onze beide ouders een paar jaar na elkaar kwamen te overlijden,
zodat ik er ineens alleen voor stond met een jonger zusje dat
nog niet op eigen benen kon staan. Tijd en gelegenheid voor
vervolgstudie ontbraken en ik moest aan het werk om aan de
kost te komen.
Gelukkig vond ik een baan in een grote fabriek van uurwerken,
die zo’n vijfduizend arbeiders werk bood. Ik werkte er bij de
interne radio-omroep, die je destijds in dit soort bedrijven had.
Het was mijn taak om berichten samen te stellen, met zowel
algemeen als lokaal nieuws, en bovenal over allerlei zaken die
ons eigen bedrijf betroffen, welke vervolgens binnen de fabriekshallen werden omgeroepen, voornamelijk om de teamgeest te
bevorderen; ik was tevens een van de omroepsters. Alles tezamen
heb ik daar met tussenpozen tien jaar gewerkt; je kon namelijk
zonder bezwaar, als je financiën het toelieten, voor onbepaalde
tijd het bedrijf verlaten, om weer in dienst te treden, zodra de
noodzaak zich voordeed, allemaal zonder ingewikkelde ontslagen sollicitatieprocedures.
Wanneer ik niet aan het werk was, zat ik dikwijls lange uren
in de stadsbibliotheek om me verder te ontwikkelen; ik las het
liefst klassieke romans en boeken over geschiedenis en vreemde
contreien, vooral biografieën en streekbeschrijvingen.
Een van de fijnste aspecten van het werk daar was de innige
saamhorigheid van het personeel. Een niet minder sterke teamgeest
heb ik ervaren in mijn volgende baan, bij een soort reclamebureau.
De Volksrepubliek China was intussen immers snel en ingrijpend
aan het veranderen sinds Deng Xiaoping in 1980 met zijn hervormingsexperimenten was begonnen, waarvan commercie en
marktdenken belangrijke aspecten vormden onder de leus dat rijk
worden een deugd is. Ik werkte er bij de fotoreproductieafdeling
en droeg er zorg voor de vervaardiging van affiches en billboards.
Later in de jaren ’90 moest ik ook geregeld de firma vertegenwoordigen op handelsreizen naar andere provincies. Boven op
34

het basisloon kon elke medewerker flink bijverdienen met
provisies; je kreeg dus loon naar werken.

FRANCISCAANS KRUISJE
ROEPT VRAGEN OP

Eerlijk gezegd denk ik
vaak met heimwee terug naar
die jaren van collegiale solidariteit en gezamenlijke inzet
voor het bedrijf, temeer daar
ik een heel fijne baas had van
het strenge doch rechtvaardige
type.

Al jaren komen er mensen uit de omgeving naar onze kapel,
met name bij de zondagsvieringen. Dat is een goed gebeuren.
Met een volle kapel is het fijner vieren, dan met een half volle.
Nu is het zo dat bij de koffie na de viering, zich toch wel echte
clubjes vormen, doordat men elkaar kent vanuit een bestaande
parochie of vroeger samen op een koor gezongen heeft, maar
er zijn ook meerdere individuele kapelgasten. Velen kennen we
van gezicht, maar namen is een ander verhaal; echt spreken en
ontmoeten doe je maar een enkeling. Nu gebeurde het een paar
weken geleden, dat ik toevallig naast een heer kwam zitten bij
de koffie, die ik al geruime tijd van gezicht ken, maar nooit
gesproken heb. Hij droeg een Franciscaans houten kruisje, een
zgn.Tau kruisje. Dat kruisje hield mij bezig en daar heb ik hem
een week later over aangesproken. Hij vertelde meteen dat hij
een leken-Franciscaan is en binnenkort, 9 november, zijn
professie gaat doen. Ik heb hem gezegd dat dit kruisje mij
intrigeerde en dat ik daar wel eens meer van wilde weten en
over het leken-Franciscaan zijn. Hij was meteen bereid om een
afspraak te maken en zo is hij bij mij op de koffie gekomen.
Hier volgt zijn verhaal:

Een neef van mij, die al
geruime tijd eerder naar
Nederland was geëmigreerd,
nodigde mij in 2001 uit voor
een bezoek en dat is de eerste
stap geworden in mijn eigen
immigratie hierheen.
Xiaobing

En voor de volgende INKO neemt Marcel van Straalen graag de
pen van mij over.

35

“Mijn naam is Wim Barning, geboren en getogen in Leiden.
Ben sinds kort 65 jaar en woon nu al enkele jaren in Zeist. Mijn
ouders hadden een zaak in piano’s en orgels en ik heb die zaak,
als 3e generatie, van mijn vader overgenomen. Het was een
druk zakenleven en daarnaast was ik actief in de Franciscaanse
Hartebrug-parochie aan de Haarlemmerstraat, waar ik alle
stadia heb doorlopen van misdienaar, acoliet, ceremoniarius,
koster en vicevoorzitter van het kerkbestuur en ga zo maar
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door. Ik was dus al jong als kind aan huis bij de Franciscanen,
om het zo te zeggen”.
Wim vertelt verder dat hij zijn zaak verkocht heeft en desbetreffende panden heeft verhuurd. Maar waarom dan nu in Zeist?
“Als jonge jongen heb ik in Zeist heel veel gelogeerd bij een tante
en na haar overlijden heb ik het huis gekocht van de erfgenamen.
Ik kende Zeist dus al van langere tijd. Na wat rondneuzen, wezen
mijn buren, ook trouwe kapelgasten, me op de vieringen bij de
fraters. En zo is het gekomen. Ik voel me hier thuis en vooral is
voor mij fijn, dat er Franciscanen voorgaan in de vieringen op
zondag.
Het zijn dezelfde Franciscanen die wonen in een communiteit
aan de Deken Roesstraat in Utrecht waar mijn vorige pastoor,
Ton Peters ofm, nu gardiaan en, voor mij belangrijk, ook
archivaris is van het Franciscaanse archief. Daar kon en kan ik,
als parlementair amateur historicus, vrij rondneuzen in het
volledige archief van Prof. Dr. Didimyus Beaufort ofm. Een
belangrijk politicus van na de oorlog in de KVP. Over hem heb
ik al 2 artikelen kunnen publiceren”.
Dit is duidelijk, maar dat zegt nog niets over het feit van lekenFranciscaan zijn. Is dat een nieuwe term voor een vroegere term
die ik wel kende: de derde orde? “Inderdaad, het heet de Orde van
de Franciscaanse Seculieren, maar veelal wordt nog het woord
leken gebruikt. Toen ik de zaak weg gedaan had, wilde ik toch
wel graag iets meer inhoud geven aan het (geloofs-) leven en
niet alleen maar druk zijn met andere zaken. Ik informeerde of
er in Utrecht iets was, maar dat was er buiten de communiteit
niet. Gezien ik toch nog regelmatig in Leiden kom, heb ik me
daar bij de broederschap Portiuncula aangesloten. Het is een
broederschap van ongeveer 18 personen, helaas meestal wat
ouderen en het merendeel dames. Een zoon van de in het fraterhuis
wonende heer Versteegh is landelijk minister (voorzitter). Diens
vrouw Marianne is lid van onze broederschap. We komen elke
maand een avond bij elkaar en hebben dan een Eucharistieviering,
twee personen bereiden een onderwerp voor over het leven van

Franciscus en daar praten we dan over hoe dit een invulling in
ons leven kan zijn. Die paar uurtjes zijn altijd goed en gezellig
en zijn vlug voorbij. Zo ben je dus door boeken lezen en samen
erover spreken regelmatig met wat geloofszaken bezig en dat
doet mij bijzonder goed!”
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Wim had me verteld dat hij nu zo’n 2-3 jaar bij die groep is
aangesloten en dat hij binnenkort professie doet. Ik dacht wel,
dat moeten dan andere geloften zijn dan wij - fraters - afgelegd
hebben. “Inderdaad, ik leg geen kloostergeloften van gehoorzaamheid, armoede en zuiverheid af, maar wij - als seculiere
Franciscanen - beloven in ons gewone leven volgens de geest van
het Evangelie én volgens de geest, die spreekt uit de geschriften
van de H. Franciscus en de H. Clara te leven! De derde orde is
al heel oud en vroeger hoorde je daar veel meer over dan tegenwoordig. Maar dat is in feite met alles wat geloof, kerk en
kloosterleven betreft. Alles is veel individueler geworden en
behoort meer en meer tot het privé domein. Maar het is een
“kerkelijk goedgekeurde levensstaat”.
Het toeval hierbij wil, dat ik vorige week een doos met hele oude
bidprentjes gekregen had om naar het Katholiek Documentatie
Centrum in Nijmegen te brengen. Mijn nieuwsgierigheid deed
me door een stapel bladeren en hier en daar lezend viel me op
dat bij meerdere overledenen vermeld was dat zij lid waren van
de Derde Orde van St.-Franciscus, maar allemaal mannen en
vrouwen die voor 1940 overleden waren.
Om op het Franciscuskruisje terug te komen, vertelde Wim:
“Dat kruisje draag ik tegenwoordig vaak alleen op zondag als
ik naar de kerk ga en ook als ik in de buurt waar ik woon aan
enkele mensen de H. Communie ga brengen, zieke of thuiszittende
ouderen. Bij hen is het behalve de communie ontvangen, ook
samen wat bidden en daarna gezellig even wat praten. Mooi en
zinvol werk”.

Dank voor je sympathieke koffiebezoek, Wim en alle goeds
voor je komende jaren als geprofeste leken-Franciscaan.

Zeist, 12-08-2016
Leo Ruitenberg

Andere orden in de Franciscaanse familie
De eerste orde zijn de minderbroeders (Franciscanen, Capucijnen
en Conventuelen).
De tweede orde zijn de Arme Vrouwen, bekend geworden als
de Clarissen, die een besloten, contemplatief leven leiden.
De Orde van Franciscaanse Seculieren moet niet verward worden
met de reguliere tak van de Derde Orde van Sint-Franciscus,
waartoe veel franciscaanse broeder- en zustercongregaties
behoren.

Om de achtergrond van dit verhaal nog wat body te geven is
Google natuurlijk een gouden bron. Het volgende heb ik erover
gevonden en Wikipedia vertelt het als volgt:
De Orde van Franciscaanse Seculieren (O.F.S.) is de seculiere
tak van de Derde Orde van Sint-Franciscus. Eerder stond zij
bekend onder de naam Franciscaanse Leken Orde. Het is een
orde van evangelisch-levende mannen en vrouwen, die geen
kloostergeloften afleggen.
De leden vormen een samenkomende gemeenschap van mannen
en vrouwen, die hun gewone werkzaamheden binnen en buiten
hun gezin behouden. Zij houden regelmatig samenkomsten om
zo hun geloof en hun onderlinge verbondenheid te onderhouden
en te versterken.
Franciscaanse spiritualiteit
De ordeleden baseren zich op de Brief aan de Gelovigen die
Franciscus van Assisi circa 1221 schreef aan een groep mensen
die zich wel geïnspireerd voelde door hemzelf, door Clara van
Assisi en hun volgelingen, maar die geen kloostergeloften wilde
of kon afleggen.
In 1289 ontstond door en voor deze groep mensen een orde, die
als de Derde Orde bekend werd.
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Het Tau-kruis, genoemd naar de Griekse letter tau, is een christelijk
symbool. Het Tau-kruis wordt zo genoemd vanwege zijn vorm,
die op de Griekse letter tau lijkt. Het symbool is ook bekend als
Antoniuskruis, Egyptisch kruis, Sint-Franciscuskruis of Crux
commissa.

Note:
Wilt U meer informatie over de Franciscaanse Seculieren, kijk
dan op www.ofsnederland.nl
0o0o0o0o0o0
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ZIEN, BEWOGEN WORDEN,
IN BEWEGING KOMEN.

Lukas 10:25-37

Barmhartigheid
Het jaar 2016 heeft in het teken van barmhartigheid gestaan. Het
woord staat voor liefdevolle compassie, je laten raken door de
nood van een ander, sympathieke betrokkenheid, empathie: het
aanvoelen wat er in een ander omgaat, inlevingsvermogen, en nog
twintig andere nuances.
Dit jaar 2016
Adri Vergeer publiceert er artikelen over in Onder Ons; het
toenmalige Provinciaal Bestuur Nederland biedt ons een boekje
aan over barmhartigheid; bij de fraters van Tilburg bestaat al
jarenlang de Beweging van Barmhartigheid.
Het Heilig jaar van Barmhartigheid werd door paus Franciscus
geopend op 8 december 2015.
Voorloper
De boven vermelde titel heeft een voorloper, namelijk: zien,
oordelen, handelen, van kardinaal Jozef Cardijn (1882-1967)
bestemd voor de toenmalige K.A.J. Katholieke Arbeiders Jongeren,
een beweging voor betere speciale omstandigheden voor de
arbeiders en tegen de goddeloze socialisten met donderpreken,
die nu ouderwets klinken.
Lukas evangelie
De parabel van de barmhartige Samaritaan is een indrukwekkend
verhaal over zien, bewogen worden, in beweging komen. In Kenia
heb ik jarenlang het evangelie van Lukas uitgelegd. De syllabus
geeft als opdracht aan docenten en studenten, dat de vragen op het
examen gaan over: Luke’s Gospel with relevance to African life.
(De betekenis van het Lukas evangelie voor het leven in Afrika)
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De Samaritaan, de beroofde man, de priester en de Leviet
Eerst geef ik de achtergrond van dit verhaal. Wat is een Samaritaan?
Uitleg: Een deel van de bevolking van Samaria wordt door de
Assyriërs weggevoerd in 722 v.C. Geïmporteerde Assyriërs
nemen de plaats in van het weggevoerde deel van de bevolking.
De oorspronkelijke achtergebleven bewoners van Samaria
vermengen zich met de (heidense) Assyriërs. En hieruit ontstaan
de Samaritanen. Zij worden niet geaccepteerd door de zuidelijke
Israëlieten van het koninkrijk Judea, omdat zij niet het zuivere
Israëlische geloof navolgen.
In het verhaal loopt de reiziger, die door
rovers overvallen wordt, van Jeruzalem
naar Jericho. Het is een Jood die de
Tempel in Jeruzalem heeft bezocht.
Een priester, die beroepshalve als
Jood verwacht wordt te helpen in de
nood, loopt met een grote boog om
de beroofde man heen. Zo doet ook
een Leviet, een tempel-dienaar. Maar
uitgerekend een Samaritaan die niet
geaccepteerd wordt door de Joden,
snelt een Jood te hulp.
Kenia
Wat is nu de actuele zeggingskracht van dit verhaal voor Keniaanse
studenten? Hoe laten zij zich aanspreken door dit verhaal? Dat
kunnen alleen zij zelf vertellen: Zij zien de beroofde man en de
Samaritaan als vertegenwoordigers van twee vijandige stammen,
die normaal gesproken elkaar de hersens in slaan over landbezit,
regeringsmacht en verdeling van ontwikkelingshulp.
De beroofde man is iemand van de Luo stam, de Samaritaan
van de Kikuyu stam. In plaats van de verwachte vijandschap
42

met bloed aan de paal is er de barmhartigheid zoals hierboven
beschreven staat. En dat is een uitdaging.

12 bewegingen, een beeld ook van de 12 stammen van Israël
het hele volk omvattend.

En wat de priester en de Leviet betreft: Ze weigeren hulp te bieden,
ze laten het helemaal afweten. Sommige studenten zien in hun
dronken vader de priester en de Leviet die met grote bogen om
hun noden heen lopen in plaats van bijvoorbeeld het schoolgeld
van hun zoon te betalen.

Daadwerkelijk zien zoals de Samaritaan, roept bewogen-zijn
op, en dan kan het niet anders dan dat je in beweging komt.
In het verhaal komen ook mensen voor, die niet helpen, die niet
echt zien. Ze kijken niet met aandacht, worden niet bewogen door
het beeld dat voor hun ogen verschijnt. Maar als er iemand voor
je deur staat kun je niet zeggen: “Nu even niet, ik ben met mijn
eigen belang bezig”
Ik vind frater Hilarius de barmhartige Samaritaan van De Bilt:
zijn deur staat altijd open!

Deze parabel in de Pepergasthuiskerk van Groningen
Bijbelverhalen hebben nooit een gefixeerde betekenis die voor
alle eeuwen vastligt, maar krijgen betekenis in hoe wij ons laten
aanspreken. Dan wordt het verhaal een levend woord, en geen
dode letter. Het gaat niet om een oorspronkelijke bedoeling, maar
altijd om de actuele zeggingskracht.
Er is wellicht geen ontroerender verhaal waarin, na het zien en
bewogen worden, het in beweging komen zo duidelijk wordt
getoond als in het verhaal van de barmhartige Samaritaan die
maar liefst 12 activiteiten onderneemt. In de voorbereidingsgroep
vinden de deelnemers dat ik de overweging doe en ik heb aan
de mensen in de kerk gevraagd hardop mee te tellen om tot 12
te komen en dat hebben ze met euforie gedaan:

Vaak zijn mensen wel bereid incidentele hulp te bieden, maar in
de parabel gaat de Samaritaan voor de volheid van barmhartigheid,
de hulp is permanent, is structureel.
De collecte op de betreffende zondag is voor Martha Akkerman.
Zij ging naar Swaziland. Zij zag, werd bewogen en ging helpen.
Vandaag vraagt zij of we haar willen helpen om op haar beurt
kinderen met Aids te helpen. En ik zeg erbij: “Laat het een stille
collecte worden….vol papiergeritsel….voor wie het kan”
Het wordt de hoogste zondag-opbrengst van het hele jaar.

De Samaritaan gaat op reis (“één”, roept iedereen), hij ziet de
beroofde man (twee), krijgt medelijden met hem (drie), gaat naar
de gewonde toe (vier), giet olie en wijn over zijn wonden (vijf),
verbindt ze (zes), zet hem op zijn eigen rijdier (zeven) brengt
hem naar een herberg (acht), zorgt voor hem (negen), geeft
twee denaries aan de eigenaar (tien), en zegt (11), meerkosten
vergoed ik als ik terugkom (12).

Na de viering ontmoet ik emeritus religie professor Hans Roldanus
en hij zegt: “Ik dacht dat wel zo’n beetje alles al gezegd is over
de barmhartige Samaritaan, maar je hebt me toch verrast!”
De koffie na de viering heeft me nog nooit zo goed gesmaakt!

De Samaritaan is tot in zijn diepste binnenste geraakt. En wat dit
uitwerkt is ongelofelijk: de volheid van barmhartigheid bestaat uit

Bronnen, onder meer:
Liberaal Christendom 2016, Wouter Slob
Maandbrief juni 2016, Alex van Heusden
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Paul Steverink
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DUBBEL ZILVER IN NUNUKAN:

EEN CHRISTELIJK MONOGRAM

Frater Nikolaus Nong
Frater Adrianus Sukatno

In de vorige aflevering van INKO heeft Djoerd Ravelli een interessant
familieverhaaltje geschreven o.m. over een kapelletje. Eén zaak
daaruit deed mij aan mijn jeugd denken, namelijk de letters I H S
en boven de H een kruis.
In mijn geboortestreek hadden
veel boerderijen en andere woonhuizen, die eigendom waren van
katholieke bewoners, diezelfde
hoofdletters plus kruis in het
bovenlichtraam van de voordeur
staan. Meestal in glas en lood
Op een boerderij in Oosterblokker uitgevoerd.
Als jongen wist ik al wat die letters betekenden: In Hoc Signo
en door dat kruis werd het: "in dit teken zult gij overwinnen!"
Ik heb dit altijd heel bijzonder gevonden. Ik vind dit een aardige
verwijzing naar dat Italiaanse kapelletje.

Nunukan ligt ver van Java en is niet zo gemakkelijk te bereiken.
De redactie heeft de andere zilveren jubilarissen kunnen doen
interviewen, maar deze twee niet. Toch verdienen zij ook onze
aandacht.
De redactie van Inko heeft gezien dat het jubileum van Nikolaus
en Adrianus ter plaatse gevierd is. Wij sluiten ons graag aan bij
de goede wensen die daar zeker uitgesproken zijn en hoopt dat
zij in goede gezondheid hun werk en leven kunnen voortzetten.
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Maar bij Google lukte het me
niet om een goede afbeelding te
vinden, dus heb ik het Westfries
Genootschap – waar ik jaren lid
van ben – aangeschreven en ik
ontving een artikel erover in de
periodiek “Samen Kerk” van het
bisdom Haarlem – Amsterdam.
Hierin heeft een artikel gestaan van Meindert de Boer over dit
monogram. Hij heeft er een hobby van gemaakt om alle nog
aanwezige ramen e.d. te fotograferen en bovendien de geschiedenis
ervan te achterhalen. Hij schrijft: “Er is een grote variatie in de
uitvoeringen van deze “kunstwerken”. Van meesterlijk glas-inloodwerkstukken in de sterk wisselende glaskleuren zoals fel
rood, blauw, groen en wit tot zeer eenvoudig seriematig geperste
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huisnummer-lijkende I.H.S.-plaatjes.
Deze werden door de kerkbesturen
voor een zeer lage prijs aan minderdraagkrachtige parochianen aangeboden.
Andere veel voorkomende I.H.S.ramen zijn de gezandstraalde of
geëtste met heel sierlijke motieven.
Uitgevoerd als huisnummerplaat
Ook handgeschilderde versies zijn
geen uitzondering.
Tot slot zijn er ontwerpen uitgevoerd in natuursteen, toegepast
als sluitsteen in de gemetselde boog boven het voordeurkozijn”.

FRATERHUIS ST.-ANDREAS
IN PALEMBANG 80 JAAR
Het is op 23 september 80 jaar geleden dat het toenmalig Algemeen
Bestuur van de Congregatie het verzoek van Mgr. Mekkelholt
inwilligde en een huis oprichtte in Palembang op Sumatra. Het
werd de vierde vestiging in Indonesië. Frater Emmanuel Endt,
frater Basilius Engbers en Justinus van Bavel vormden de eerste
communiteit aldaar. Nu zijn er twee grote scholen voor lager en
voor middelbaar onderwijs.
Wij wensen de huidige medebroeders in Palembang alle goeds
toe voor de komende jaren!

Stijlvol glas-in-lood-monogram in het geboortehuis
van Kardinaal Jo Willebrands in Bovenkarspel.

Frateran Santo Andreas, 1998

Zeist,31-08-2016
Leo Ruitenberg

fr. Emmanuel
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fr. Basilius
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fr. Justinus
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BEZOEK UIT KENIA
Aartsbisschop Zacheüs Okoth uit Kisumu
heeft een kort bezoek gebracht aan de fraters
in De Bilt. Het is niet zijn eerste bezoek, nee,
hij komt graag tijdens zijn Europese reis
de fraters bezoeken die in dit Aartsbisdom
gewerkt hebben. Deze keer wilde hij met
name een bezoek brengen aan het graf van
Jan Smit, waarmee hij jarenlang samengewerkt heeft.
Een kort, maar plezierig vriendenbezoekje.
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HIJ KOMT !!

Heb ik met mijn vieze poten

Ieder jaar rond vijf december,

Schopte ik kabaal en herrie ?

Moeders wasgoed vuil gemaakt?

voel ik mij wat ongerust.
Al mijn fouten, mijn tekorten

Wat ik fout deed goedgemaakt?

word ik mij weer fel bewust.

Gaf ik weg wat ik mocht hebben?

‘k Weet nog wat ik Klaas beloofde,

Heb ik werk’lijk meegedeeld? Of...

toen ik hem het laatste zag.
Mijn beloftes bleven woorden.

Niet van bezit bezeten?
Alles zelf opgevreten ?

Daarom vrees ik dezen dag.

Was ik altijd lief voor zusje?

Geeft de Klaasman mij geschenken?

Of heb ik haar, vals en gemeen-

Geeft de Klaasman mij de roe?
Oordeelt Klaas mij naar mijn daden?
Of knijpt Klaas een oogje toe?
Wat zal Piet den Klaasman zeggen,
als hij vraagt naar wat ik deed?
Werden de voorbije dagen,
werden zij wel goed besteed?
Heb ik spullen heel gelaten?
Oude mensen opgeschrikt?
Heb ik snoepgoed laten liggen?

Heb ik haar goed begrepen?
ooit in d’r kont geknepen?
.......................
In de winkels, etalages
ligt Sints goedheid uitgestald.
Glanzend, kleurig, glinsterdingen
als rond drie de schemer valt
Kijk, daar liggen peperkoeken,
speculaas, bonbons, taai-taai
boter - chocoladeletters,
taarten, marsepein en vlaai.

Of de rotzooi ingepikt?
53

54

Suikers, borstplaat en fondanten,

INHOUD

koeken met amandelspijs,
ananas, sukadeklonten.

ongezien het goede doen.

Van de redactietafel
Van goud naar diamant:
Daan Boonman
Kees van Rooden
David Mullink
Jubileaviering: overweging
Overweging bij de Constituties
Zilveren Pius Nggaje
25 jaar Nadirkonyen
De pen doorgeven
Franciscaans kruisje
Zien, bewogen worden,
in beweging komen
Zilver voor
Nikolaus Nong en AdrianusKlepu
Een christelijk monogram
Palembang:
80 jaar Frateran Santo Andreas
Zomeractiviteiten
Hij komt!
Aartsbisschop Zacheüs Okoth
Inhoud

Sinterklaas, wil aan mij denken

INKO

Overheerlijk vreetpaleis!!
Is dit allemaal voor braven?
Voor dat o zo klein getal?
Sinterklaas, maak van jouw feestdag
één omvangrijk festival!!!
Hoor ik daar bekende klanken?
Door de bomen schijnt de maan.
Ja, ik hoor de scheepsfluit klinken!
Zie, daar komt de stoomboot aan!
In de tijd rond vijf december,
zet ik ‘s avonds klomp of schoen.
Wetend dat de Sint en Pieter

op je tochten door mijn stad.
Voor Uw paard liggen er wortels,

onder redactie van:
met medewerking van:

grote, op de kokosmat.
secretariaat:

Theobaldus Geraets
55

Hans Peters
Alfons Kroese
Leo Ruitenberg
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Leo Ruitenberg
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Redactie
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Leo Ruitenberg
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