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Van de redactietafel
Kerstmis 2013. Het jaar zit er al
bijna weer op. In dit kerstnummer
hebben wij weer een aantal interessante artikelen voor u weten te
bemachtigen. Prominent aanwezig
is de fotocollage rond het 140-jarig
bestaan. In het herfstnummer hebben wij u al een kleine impressie
mogen geven van de toen beschikbare foto’s. Inmiddels heeft de volledige PowerPointpresentatie plaats
gevonden, met prachtige beelden
en geluid, en hebben wij een keuze
kunnen maken uit een serie fraaie
foto’s, samengesteld door fotograaf
Rudo van Rooij. Nu wij dit jubileumjaar afsluiten leek het ons goed
u mee te laten genieten middels
deze fotocollage.
Een aflevering van de huizenreeks
zoals u die in de voorgaande nummers is aangeboden zult u dit keer
niet aantreffen. Een ongeluk is hiervan de oorzaak. Ons redactielid
frater Ben Hagemans heeft enige
tijd geleden zijn heup gebroken bij
een ongelukkige val. Er is een pen
gezet en herstel verloopt inmiddels
langzaam. Er is goede hoop op
een volledig herstel maar het
onderzoekswerk voor de samenstelling van een gedegen artikel zit
er helaas nog niet in. Wij wensen
frater Ben een goed en volledig
herstel toe.
Onze pastoraal werker pastor Hans
Peters bood ons ter vervanging een
artikel aan dat zeer de moeite
waard is om te lezen. ‘Bidden tot
een zwijgzame vader’ is de titel. De
bekende schilder Jopie Huisman
speelt hierin een belangrijke rol… In
deze tijd van Advent samen op weg
zijn naar Kerstmis zeer de moeite
waard om te lezen dus.

Van heel andere aard is de rubriek
‘In gesprek met’. Dit keer heeft frater David een gesprek met oudhoofdredacteur van Onder Ons
frater Ton Augustin. Zo nu en dan
komt u nog een artikeltje van hem
tegen in ons blad, maar dit keer is
hij uitgebreid aan het woord.
Ook dit jaar hebben wij weer een
kerstverhaal. Een eigentijds kerstverhaal, getiteld ‘Vol is Vol’. Een
ontroerend verhaal. Met een paar
prachtige kerstafbeeldingen als
ondersteuning komt u helemaal in
de kerstsfeer.
Frater Hans Wennekes stuurde ons
weer zijn gebruikelijke bijdrage
vanuit Lodwar, Kenia. Prachtige
foto’s onderstrepen zijn verhaal.
Vanuit ditzelfde Lodwar kregen wij
uit een heel andere hoek ook informatie over deze toch wel heel bijzondere plek. De Indonesische fraters die daar inmiddels enkele jaren
werken, zijn ingegaan op ons verzoek iets over hun ervaringen te
vertellen. Interessant om te lezen
hoe een aantal jonge medebroeders hier het stokje overneemt en
het vuur van geloof doorgeeft. Ons
redactielid mevrouw Adri Vergeer
stond garant voor de vertaling uit
het Engels.

Op zeven oktober jl. overleed onze
medebroeder frater Vitalis Smeulders, hij was ruim veertig jaar
werkzaam in Kenia. Met enige
ondersteuning bij het tot stand
komen, schreef frater Ben Hagemans toch een in memoriam over
deze markante medebroeder. Met
een steelse blik op het komende
jaar 2014 kunt u al vast kennis
nemen van de bijzondere verjaardagen en jubilea. Het is weer een
indrukwekkende lijst en daarom
goed om te weten.
Maarten staat dit keer garant voor
het kolommetje. ‘De tijd gaat snel’,
zegt het. Maar wat heet tijd? Zo
tegen het einde van het jaar een
mijmering over tijd en eeuwigheid
is de moeite waard. Verder krijgt u
van ons de vaste rubrieken. Dank
voor uw financiële bijdragen, ze
zijn van harte welkom. De gedichten staan dit keer geheel in het
teken van Kerstmis. Met Kerstmis
gedenken wij de geboorte van
Hem die zich het Licht van de
wereld noemde. Het gedicht ‘Licht’
herinnert ons aan de lichtdrager
die ieder van ons is. Het gedicht op
het achterblad, ‘De roep van de
herders’ verhaalt over de kerstnacht
en de gebeurtenissen die de herders meemaken. Deze tekst is ook
als lied te zingen. Mensen die
hierin geïnteresseerd zijn kunnen
dit aan ondergetekende laten
weten. Beste lezers, de redactie
wenst u veel leesplezier. Voor u
allen een Zalig Kerstfeest en een
Gelukkig Nieuwjaar toegewenst.
frater Ton Oostveen
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IN GESPREK MET FRATER TON AUGUSTIN,
VOORMALIG HOOFDREDACTEUR VAN ONDER ONS,
NOG STEEDS ACTIEF EN CREATIEF

Ik trek mijn stoute schoenen aan en
ga af op de voormalige grote man
van Onder Ons, frater Ton Augustin. Ton zit in een comfortabele
ruststoel voor zijn tv en staat me
vriendelijk te woord.

Nieuws’ en ook ‘Onze Overledenen…’ werden door hem bijgehouden. Het moet gezegd worden, het
blad zag er altijd prima uit en het
kon wedijveren met andere gerenommeerde bladen.

Tons periode bij Onder Ons
Frater Ton was de frater, die in het
midden van de jaren tachtig het
hoofdredacteurschap overnam van
het congregatieblad Onder Ons.
Zijn voorganger was frater Monul
phus Hoogers. Hij en frater Monul
phus hebben jarenlang dit tijdschrift
verzorgd en er een goed informatief blad van gemaakt.
Als ik Ton vraag mij het een en
ander te vertellen over zijn activiteiten en bezigheden bij het tijdschrift
en daarna zijn terugtreden uit de
redactie, steekt hij van wal:
“Na een intensieve, drukke periode
bij het blad, waarbij ik in die tijd
grotendeels zelf de inhoud bepaalde, meerdere artikelen ook zelf
schreef en voor alles en nog wat
regelingen moest treffen, was het
voor mij een grote verademing dat
ik het weer wat rustiger aan kon
gaan doen, ook al wilde ik wel
actief blijven.”
Hij was niet alleen hoofdredacteur,
maar hij zorgde er persoonlijk voor
wat er zoal in moest komen aan
artikelen, fotoreportages en verslagen. En ook de kopij over de Indonesische en Nederlandse fraters in
de missie van Indonesië en de
werkzaamheden van de fraters in
de missie van Kenia verzorgde hij
zelf, door allerlei informatie hierover te verzamelen.

Overdracht van zijn werk
En zo was frater Ton Augustin blij
dat hij in 2005 het stokje kon overgeven aan de heer Ton van Santen.
Deze oud-frater werkte al jaren
samen met de fraters en kende
bijna alle ‘ins’ en ‘outs’ van onze
gemeenschap.
De eerste maanden werden vele
raadgevingen en adviezen door
Ton ingebracht, maar geleidelijk
aan nam Ton van Santen de taak
van hoofdredacteurschap over. Hij
merkte al gauw dat je dit niet alléén
moest doen en daardoor breidde
het aantal redactieleden zich snel
uit. De taken werden verdeeld en
zo kwamen ze in rustiger vaarwater. Maar frater Ton was blij dat hij
zich rustig met andere werkzaamheden kon bezig houden.

En zo kreeg hij het voor elkaar om
steeds maar weer een goed leesbaar, informatief en interessant
blad te brengen. Wat het aantal
pagina’s betreft: dit hoefde niet
vast te liggen. Het was best mogelijk dat er uitgaven tussen zaten die
wel meer dan vijf tot tien bladzijden in aantal verschilden.
Een van deze bladen uit 2004 had
een inhoud van 56 pagina’s en die
moesten natuurlijk wel allemaal
gevuld zijn met nieuws of lezenswaardige artikelen. Het tijdschrift
had in die tijd ook een heel ander
formaat. Het zat qua grootte in
tussen een A4 en een A5. Dit betekende dat er altijd veel papier verloren ging. Naar de financiële kant
van de uitgave werd niet zozeer
gekeken.
Eén van de mederedacteuren van
het blad was frater Gerard Kroes.
Hij verzorgde de rubriek ‘Kort

Nieuwe daginvulling
Wat te doen, nu hij veel meer tijd
kreeg voor andere zaken? Zijn
hobby’s fotograferen en artikelen
schrijven kan hij weer meer intensiveren. Hij maakt de mooiste foto
reportages met het nieuwe fotoprogramma op de computer. Hij verzorgt mooie bloemen- en religieuze
afbeeldingen, die hij in prentbriefkaartformaat de fraters aanbiedt,
en hij maakt opdrachtfoto’s die
onmiddellijk aan de persoon kunnen worden gegeven.
5
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Daarnaast is Ton weer begonnen
met artikelen te schrijven over allerlei spirituele onderwerpen en teksten voor de avondgebedsdiensten.
Ook begint hij interesse te krijgen
in het schrijven van artikelen voor
allerlei religieuze tijdschriften. Ton
laat mij twee tijdschriften zien,
waar een artikel van hem in is
opgenomen. Het ene tijdschrift heet
‘Achter de Karmel’ en het andere is
het ‘KNR-bulletin’.
Hij stuurt deze artikelen op naar de
redactie van die bladen en vraagt
of ze geplaatst kunnen worden.
Soms hoort hij ook wel dat ze dit of
dat artikel toch niet plaatsen. Zo
las Ton in een tijdschrift, dat men
een wedstrijd uitschreef over het
onderwerp ‘Vertrouwen’. Hij ging
er voor zitten en schreef zijn
gedachten op over dit onderwerp
en stuurde deze naar de redactie.
Het aantal inzendingen was groot,
wel meer dan 200, maar hij kreeg
te horen dat zijn artikel niet bij de
uitverkorenen werd gerekend. Hij
zegt hierover: “Dit is goed voor
mijn nederigheid.”
Aparte hobby
Een nieuwe hobby van hem is
geworden het fotograferen van
bloemcollages. Hij vergaart een
aantal catalogussen over planten
en bloemen, zoekt een goede combinatie van kleuren en soorten
bloemen en bladeren bij elkaar, en
stelt daarvan een collage samen.
Als deze dan geformeerd is, maakt
hij er mooie foto’s van. Hij zorgt er
steeds weer voor dat het mozaïek
er zo goed mogelijk uitziet. Vele
van zijn medebroeders hebben
reeds zo’n schilderijtje op de kamer
hangen. Over het algemeen zien
ze er heel fleurig uit.
Toen frater Ton stopte met zijn werk
voor Onder Ons was hij op de
6

leeftijd van bijna 80 jaar. Hij wordt
nu in november 88 jaar! Maar hij
schrijft en fotografeert er nog lustig
op los. Hij blijft actief.
Actief blijven op velerlei gebied
Ton vindt het heerlijk dat hij nog in
staat is zo zijn steentje bij te dragen in onze gemeenschap. Bij
onze gebedsdiensten in de vooravond neemt hij een prominente rol
in. Als er een of andere dienst uitvalt, heeft Ton wel een vervangende
viering in voorraad liggen, die we
dan kunnen gebruiken. Hij denkt
na over allerlei onderwerpen,

levensvragen, punten uit de bijbelbijeenkomsten, die hij gebruikt als
inhoud van de dagsluitingen. Hij
zegt ten slotte: “Zolang ik me goed
voel en er toe in staat ben, blijf ik
mijn werk en interesse voor veel
zaken vasthouden. Soms neem ik
een tijdje rust om weer op verhaal
te komen.”
Frater Ton, hartelijk dank voor je er
zijn voor de ander, voor je soms
kritische vragen en opmerkingen,
maar vooral om je medebroederzijn. Het ga je goed.
Frater David Mullink
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Kort Nieuws
In het kader van de vakantieweken werd op 3 september een bezoek gebracht aan het Kröller-Müller
Museum. In combinatie met het bezoek aan park
de Hoge Veluwe werd het een mooie dag, waarbij
vooral de kunstkenners onder ons genoten van het
gebodene.
Een bezoek aan de zandsculpturen in Garderen is
langzaam maar zeker een traditie geworden. Zo
was er ook dit jaar een achttal fraters dat weer
genoot van de prachtige sculpturen die werden
tentoongesteld. De meeste bezoekers meldden volgend jaar weer van de partij te willen zijn.
De vakantieweken werden afgesloten met een feestelijke middag waarin zowel fraters als medewerkers de bezoekers lieten genieten van hun talenten.
Er werd gezongen, gedichten werden voorgedragen, verhalen verteld en verschillende instrumenten
bespeeld. Kortom, een middag vol variatie. Iemand
merkte op niet te weten dat we zoveel talent in huis
hadden. Een mooi compliment, dat door menigeen
gedeeld werd.
Op 27 september kwam de trouwe medewerker
aan dit blad, frater Ben Hagemans, op zijn kamer
ten val en brak daarbij zijn heup. Alhoewel de heren
doktoren spreken van een mooie breuk, denkt frater
Ben daar anders over. Het revalideren valt hem niet
mee en gaat naar zijn gevoel niet snel genoeg. Toch
loopt hij inmiddels, zij het met een stok, al aardig
rond, maar hij hoopt uiteraard zich binnenkort ook
voort te kunnen bewegen zonder stok.
Frater Bernard Dreuning is zeer tevreden over zijn
druivenoogst van dit jaar: veel druiven van uitstekende kwaliteit. De fraters hebben een paar dagen
kunnen genieten van het resultaat van zijn zorg
voor de ranken.
Op 3 november voor het eerst in de geschiedenis
in het St.-Jozefhuis een huwelijksjubileum gevierd.
Het echtpaar Versteegh-Koch, bewoners van het
huis, was die dag 65 jaar getrouwd. Een unieke

gebeurtenis, niet alleen voor de communiteit maar
ook voor de gemeente De Bilt, zo liet de waarnemend burgemeester horen in zijn welgemeende
speech. ‘s Middags werd het echtpaar in het
zonnetje gezet door kinderen en kleinkinderen. Een
mooie dag waar het echtpaar met veel genoegen
op terug zal zien.
Of het feest toch wat te druk was geweest zal altijd
een vraag blijven maar na enige dagen kreeg bruid
Christien hevige pijn in rug en benen. Op bed blijven gaf geen verlichting, maar was toch het enig
haalbare. Gelukkig werd Christien tijdens dit schrijven, op 15 november, weer aan tafel gesignaleerd
en hopen wij van harte dat het herstel zich voortzet.
Op 10 november konden we weer genieten van
het salonorkest Clique Panique. Met een afwisselend programma wist men de aanwezigen te boeien en werd de wederzijdse verwachting uitgesproken om ook volgend jaar weer present te zijn.
Op 12 november kwamen de fraters Erik Lundgren
en Wim Heister na een tiendaags werkbezoek aan
Indonesië weer thuis. Zij werden echter afgelost
door de fraters Wilfried van der Poll en Leo Ruitenberg, die op zaterdag 16 november vertrokken om
samen met enkele Indonesische medebroeders een
mogelijk te houden tussenkapittel voor te bereiden.
Op 2 december hopen zij weer thuis te zijn.
Tijdens het 140-jarig bestaan van de congregatie
werden er door fotograaf Rudo van Rooij uit Bladel
volop foto’s gemaakt van de diverse activiteiten.
Zijn werk werd ons in een PowerPointpresentatie
getoond. Een boeiend resultaat, waar foto’s op een
mooie wijze in elkaar overgingen en muziek op de
achtergrond mede de sfeer bepaalde. De mogelijke
opbrengst van zijn fotografisch werk besteedt Rudo
aan een project van de Broeders van Dongen in
Ethiopië. Van de foto’s van de festiviteiten van ons
140-jarig bestaan heeft Rudo ook een prachtig
boek gemaakt. Een waardevolle herinnering.
Frater Wim Versteeg
7
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Vol is vol
Een bewerking door verhalenverteller Walter van
Wingerden van het kerstverhaal ‘Trouble at the Inn’
(Problemen bij de herberg) van Dina Donohue.
Dikkie Troost was 13 jaar geworden. Eigenlijk had hij
al op de middelbare school moeten zitten. Maar hij
zat nog maar in groep 7. Dikkie was groot voor zijn
leeftijd en een beetje dik. Hij bewoog ook een beetje
traag. En snel iets begrijpen deed hij ook al niet. Maar
op school vond iedereen hem aardig. Hij was een
leuk joch. Altijd vriendelijk en hulpvaardig. En de vanzelfsprekende beschermer van de kleintjes.
Het was december. Het was de tijd voor het kerstspel.
Dit jaar wilde Dikkie een herder zijn. De herder met
de fluit. Maar de juf had een andere rol voor hem in
petto. Herbergier moest hij worden. Dikkie’s forse
figuur zou de weigering van de herbergier om Jozef
en Maria onderdak te verlenen, kracht bijzetten. Er
werd intensief gerepeteerd. En op de avond van het
kerstspel was het jaarlijkse publiek weer aanwezig.
Het was druk. Alle ouders, broertjes, en zusjes, opa’s lopen met het kindje in haar buik. U hebt toch wel een
hoekje over?”
oma’s, ja het hele dorp was uitgelopen.
Nu liet de waard, Dikkie dus, zijn afwijzende houding
Het kerstspel was al even bezig. Niemand voor, op of een beetje varen. Hij staarde naar Maria, en naar
achter het toneel leefde zich meer in in het kerstver- haar dikke buik. Met een peinzende blik. En … er
haal dan Dikkie. Daar verscheen Jozef op het podium. kwam geen woord meer over zijn lippen.
Met Maria. Ze liepen langzaam. En Jozef ondersteun- “Néé, gá weg!” fluisterde de souffleur. En nog een
de Maria zorgzaam. Ze liepen in de richting van de keer: “Néé, gá weg!”
deur van de herberg, waarachter Dikkie stond te “Néé,” zei Dikkie hem na, “…… ga ……. weg.”
wachten. Jozef klopte luid op de houten deur die in Jozef sloeg verdrietig zijn arm om Maria heen. Zij
het beschilderde decor was aangebracht. Dikkie deed legde haar hoofd op zijn schouder, en zo liepen ze
de deur open. Hij vulde deuropening met zijn machti- samen weg. Maar Dikkie bleef maar in die deuropening staan. Hij deed niet – zoals in de tekst stond – de
ge gestalte. “Wat motten jullie?” vroeg hij.
deur van de herberg achter zich dicht, om er vervol“Wij zoeken een plek om te slapen,” zei Jozef.
“Zoek maar ergens anders,” zei Dikkie, “mijn herberg gens achter te verdwijnen. Hij bleef maar staan kijken
naar dat zielige tweetal, dat hij zonet zo wreed de
is vol.”
“Ach meneer, toe nou, alsjeblieft,” smeekte Jozef, “we deur had gewezen. Zijn mond hing een beetje open.
hebben al aan zoveel deuren aangeklopt. We komen Zijn wenkbrauwen waren zorgelijk gefronst. Hij schudvan heel ver. Uit een andere streek. We zijn zo ver- de zachtjes zijn hoofd, en plotseling stonden er tranen
in zijn ogen. Er biggelde een traan over zijn wang. Zo
schrikkelijk moe!”
“Zoals ik al zei,” donderde Dikkie met stentorstem, stond Dikkie daar. Wel een minuut of twee. De toeschouwers hielden hun adem in en zaten op het
“mijn herberg is vol… En vol is vol!”
“Ach beste waard,” probeerde Jozef nog, “kijk nou puntje van hun stoel om maar niets te hoeven missen.
toch eens naar mijn vrouw. Zij moet zeer binnenkort Opeens deed Dikkie een paar stappen naar voren.
een kindje krijgen. Ze is helemaal uitgeput van het Achter Jozef en Maria aan.
8
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“Hé, Jozef,” riep hij, “wacht even …! Niet weglopen
joh … kom maar terug … jullie kunnen wel in mijn
kamertje slapen!” Een brede glimlach gleed over zijn
gezicht.
“Dan slaap ik wel in de stal!”
Er klonk geroezemoes in de zaal. Want dit hadden de
toeschouwers niet verwacht. Maar het kerstspel ging
verder. Na Dikkie’s onverwachte wending moest er
wel even wat worden geïmproviseerd. De spelers
pasten hun teksten en spel een beetje aan. Maar dat
vonden ze niet erg. Het stuk eindigde uiteindelijk zoals
vertrouwd. Met de geboorte van het kerstkind, het lied
van de engelen en het bezoek van de herders en van
de drie koningen. Na een daverend applaus werd er
nog lang nagepraat.

“Goed gespeeld joh,” zeiden de mensen tegen Dikkie, “mooie rol.” Sommige mannen sloegen hem daarbij op z’n schouder.
Er waren uiteraard ook een paar mensen die vonden
dat Dikkie het kerstspel had bedorven. Zulke mensen
heb je nou eenmaal altijd. Maar veruit de meeste
mensen vonden dat dit een veel echter kerstspel was
dan dat van andere jaren.
“Ja,” zeiden ze, “Dikkie heeft de bedoeling van kerst
begrepen en dit prachtig voor het voetlicht gebracht.”
En zo is het!

9
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IN MEMORIAM

FRATER VITALIS SMEULDERS
Met een tussenpoos van enkele
jaren traden beiden in de congregatie in: Sjaak en Adrie Smeulders.
Geboren in Tilburg hadden ze een
deel van hun jeugd doorgebracht
in Utrecht, in een tijd toen het
roomse leven nog rijk was. Op
zondag zaten de kerken vol, orden
en congregaties beleefden een
bloeitijd en zoals we nu onder een
schrijnend priestertekort lijden was
er toen, met de nodige reverentie
gezegd, een overschot. Ook de
seminaries en andere opleidingshuizen hadden geen gebrek aan
leerlingen. Dat gold ook voor de
Sint-Jozefkweekschool in Zeist, het
juvenaat van de Fraters van Utrecht,
waarvoor Adrie Smeulders zich in
1938 aanmeldde. Zijn broer was
hem hierin al voorgegaan. In rustig
tempo doorliep hij de opleiding
die resulteerde in de ‘Akte van
Bekwaamheid’ als onderwijzer.
Om die bekwaamheid aan de dag
te leggen, kreeg hij alle gelegenheid want na de afsluiting van het
noviciaat werkte hij op diverse
scholen, variërend van basisschool
tot LTS, MAVO en HAVO.

“Ik gaf godsdienst maar heb overigens nooit het idee gehad om mensen te bekeren, deze mensen waren
godsdienstig genoeg van zichzelf.”
Dit tekent Vitalis helemaal: mensen
in hun waarde laten en het beste
naar boven halen. In de jaren
daarna is hij directeur van een middelbare school in Kakamega. Zijn
tijd in Kibabii als leraar op de middelbare school voor meisjes is voor
hem echter zijn glorietijd. Met plezier kon hij hierover vertellen tegen
de zusters in De Bilt. Schoolgeld
innen, salarissen uitbetalen, inkomsten beheren, Vitalis doet het allemaal. Kan een leerling een keer niet
betalen dan weet hij wel een ‘potje’
waardoor er niemand weggestuurd
hoeft te worden.

De grote ommekeer in zijn leven
kwam in 1960 toen hij werd uitgezonden naar Kenia. Hij voelde zich
geen missionaris, maar pakte het
werk op dat op uitvoering wachtte
en het opvallende is dat hem bij
herhaling leidende functies ten deel
vielen. Beginnend in Mawego,
Kenia, is hij daar overste, hoofd
van de Technische School, leraar
Engels en geeft godsdienstlessen.
Zelf zegt hij hierover in een gesprek:

Aartsbisschop Zacheus Okoth
vraagt hem uitdrukkelijk de financiën voor het Bisdom Kisumu te willen beheren. Elke vrijdag voorziet
hij de scholen rondom Kisumu van
salarissen. En altijd op tijd. Wellicht
was het zijn stijl van leiding geven
die hem bij uitstek geschikt maakte
om het vertrouwen van ieder te
winnen. Alles wat leek op een mentaliteit van ‘Befehl ist Befehl’ was
hem vreemd.
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Het was dan ook tot ieders voldoening dat het bestuur van de congregatie hem in 1989 benoemde tot
Vicaris, wat betekende dat geheel
het missiewerk van de fraters in
Kenia onder zijn leiding en verantwoordelijkheid kwam te staan.
Voor de kleine groep van fraters
dan nog in Kenia werkzaam is
Kisumu, of beter gezegd Vitalis,
zoals we hem dan nog noemen, nu
het centrum van de Keniaanse fratergemeenschap. Hij is Vicaris tot
1994. Zijn bestuurstaak viel hem
zwaar, maar deed je een beroep
op hem dan was hij er, echter niet
langer dan nodig. Vitalis was een
man die kon luisteren als de situatie
dit vroeg, maar het liefst was hij
gewoon thuis. Zijn dagelijkse wandeling en de hemel bestuderen
door zijn sterrenkijker behoorden

Salarissen klaar maken

tot zijn vaste activiteiten. De sterrenwereld fascineerde hem. De
Afrikaanse sterrenhemel met haar
Zuiderkruis is dan ook wel iets
anders dan onze Grote Beer. Wij
hebben Vitalis leren kennen als een
traditioneel gelovig mens, maar
wel kritisch. Hij wees de vernieu-
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onder. Hij had het gevoel een
gevangene te zijn. “Dit overleef ik
niet”, zei hij tegen pastor Hans
Peters, toen deze hem opzocht in
het ziekenhuis. Weer thuis gekomen werd wel duidelijk dat het
einde van zijn leven inderdaad in
zicht was. Hij overleed op de
vroege morgen van 7 oktober.
Mukumu Secondary School, frater Vitalis met stropdas (rechts)

wing niet af maar gaf de voorkeur het Utrechtse Sint-Gregoriushuis.
aan het voor hem bekende. Daar Aanvankelijk leek hij een man van
weinig woorden, wat onwennig om
voelde hij zich bij thuis.
zich heen kijkend in het in vele
De tijd ging intussen door, Adrie opzichten sterk veranderde vaderzoals wij hem nu noemden was de land. Zonder twijfel zal zijn broer
60 jaar ruimschoots gepasseerd. Sjaak hem geholpen hebben bij
Het leven onder de tropenzon eiste het terug veroveren van zijn oude
zijn tol. Na meer dan veertig gevoel voor humor, zijn vermogen
Afrikaanse jaren keerde hij in 2001 om op het juiste moment een
naar het vaderland terug, tot droogkomische opmerking te plaatvreugde van zijn familie, maar wel sen, voldoende om spanning te
met wat weemoed uitgezwaaid doorbreken en al te serieus genodoor medebroeders en Keniaanse men noodsituaties te relativeren.
vrienden, onder wie bisschop Want dat was een opmerkelijk verschil tussen de twee broers: was de
Zacheus Okoth.
Een getuigenis van een oud-leerling taalvaardige Sjaak als regel in
van de Sint-Jozef Middelbare staat om met een trefzeker
School in Rapogi, een insider dus, geplaatste oneliner of desnoods
een citaat iets toe te lichten of te
spreekt duidelijke taal:
“Frater Vitalis Smeulders zal ik nooit verduidelijken, Adrie’s conversatie
vergeten. Hij was maar kort op de was recht op de man af en maakte
school, maar aan zijn manier van de toehoorder ongewild duidelijk
omgaan met ons denk ik nog vaak dat hier iemand aan het woord
met gevoelens van nostalgie terug. was die kon bogen op kennis van
We begonnen in een moeilijke situ- zaken, gezond verstand én levensatie, met een bouwvallig gebouw ervaring.
op een overgenomen missiepost. In
feite verkeerde het gebouw in mise- Toen in 2005 het Sint-Gregoriusrabele staat, maar we moesten het huis zijn poorten sloot, verhuisden
ermee doen. In Smeulders zag ik de bewoners naar De Bilt. De eereen bewogen man. Dat raakte me ste jaren kon Vitalis hier rustig van
als jonge jongen en leerde me dat zijn oude dag genieten, maar de
toewijding een stap in de richting gezondheid was verre van optimaal. Opname in het ziekenhuis
van elk succes is”.
had weinig resultaat. Hij raakte de
Een bewogen man… Zo zagen we greep op zijn leven steeds meer
hem niet toen hij domicilie koos in kwijt en hij leed daar zichtbaar

Adrie was een man van de daad.
Wat hem werd opgedragen, pakte
hij aan en eenmaal met leidende
functies belast wist hij besluitvaardigheid en bereidheid tot overleg
op bijna ludieke manier te combineren. Gevoegd bij zijn gevoel
voor humor maakte dit hem tot een
aimabele medebroeder, aan wie
wij graag, zij het niet zonder leedwezen terugdenken. Dank zijn we
ook verschuldigd aan de verpleegkundige en verzorgende staf van
het Sint-Jozefhuis en niet minder
aan zijn broer en schoonzus die
alleen al door hun bijna dagelijkse
aanwezigheid lieten zien hoe sterk
een familieband kan zijn die de
liefde als basis heeft.
fr. Ben Hagemans
Frater Vitalis (l) en frater Jan Smit (r)
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Kolommetje

De tijd gaat snel…
‘Uren, dagen, maanden, jaren vliegen als een schaduw heen’… Kent
u het nog? Met de jaarwisseling in
het vooruitzicht moest ik denken
aan deze tekst uit een oudejaarsconference van Wim Kan. Inderdaad: de tijd vliegt, zo lijkt het. De
magische drempel van het jaar
2000 ligt al weer dertien jaar achter ons, maar het is alsof het nog
maar pasgeleden was.
‘De tijd gaat snel’. Is dat zo? Een
dag heeft toch nog gewoon 24
uur? Maar ik hoor mensen regelmatig verzuchten. ‘Wat gaat die
tijd toch snel, een week is niks
meer!’ Hoe komt dat toch? Het is
een roep die zich al eeuwenlang
herhaalt. ‘De tijd gaat snel…’
Toch ken ik ook tijden dat dit niet zo
was. Vanuit mijn jongensjaren herinner ik mij dat de dagen tijdloos
waren. Vakanties leken wel een
eeuwigheid en dagen werden niet
geteld. Heerlijk was het, dat leven
van toen, of was het de onbekommerde jeugd waarin het gevoel van
tijd ons nog niet te pakken had? Het
één is waar en het andere ook.
Het tempo waarin wij nu leven is
niet te vergelijken met de vanzelfsprekende tijd die men tot aan het
begin van de vorige eeuw nog
nam voor mensen, dieren en dingen. De industrialisatie, de lopende
band en de fabricage deden alles
sneller gaan. Een vakman die in
een week tijd een werkstuk helemaal zelf maakte werd steeds zeldzamer. ‘Tijd is geld’, werd de nieuwe
14

slogan. Leefden we in de vorige
eeuw nog bij de klok van de kerktoren en keek men niet op een
kwartiertje, nu geeft het digitale
tijdsein van onze draagbare telefoon of de computer minuten en
seconden exact aan. Elke minuut,
ja elke seconde telt. Alles moet
snel. We spreken wel tien keer
sneller dan de mensen van honderd jaar geleden. We doen drie,
vier dingen tegelijk en worden
voortdurend opgejaagd door prikkels en impulsen. Elk berichtje moet
beantwoord worden. We zijn verslaafd geraakt aan deze prikkels
en aan de tijd, en komen tijd tekort.
Natuurlijk heeft een snelle communicatie voordelen en zijn hierdoor
mensenlevens gered. Maar de
grote geleerde Albert Einstein
waarschuwde ons al toen hij zei:
‘Als de mens in de greep van de
elektronica komt is de krankzinnigheid nabij.’ We laten ons gek
maken door de tijd, want tijd is
geld.
De werkdruk is zo hoog dat het de
nieuwe gesel is geworden. In de
verzorging en de verpleging worden mensen geleefd door de klok.
Voor elke handeling staat een
bepaalde tijd vastgesteld. Of er
dan nog ruimte over is voor een
praatje of een gewoon menselijk
contact is de verkeerde vraag.
‘Daarvoor betalen wij onze medewerkers niet. Voor al het overige
dat u wenst moet u bij iemand
anders zijn. Wij leveren geen mantelzorg, daar hebben wij geen tijd
voor.’ Het personeel raakt gestrest
door de hoge tijdsdruk. De vol-

gende stap is een depressie of een
burn-out en dan lijken de uren te
kruipen.
Op het gebied van openbaar vervoer speelt tijd ook een grote rol.
Wanneer een trein zeven minuten
vertraging heeft, staan mensen te
zuchten en te mopperen. Conducteurs putten zich uit in verontschuldigingen: ‘We doen ons best om
minstens drie tot vier minuten in te
lopen’, klinkt het door de luidsprekers en iedereen is weer tevreden.
We laten ons door de tijd bij de
neus nemen. Natuurlijk heb je de
kloktijd nodig om afspraken te
maken, maar wanneer de tijd ons
een psychische druk oplegt, dan is
ziek worden de volgende stap.
Niet de tijd is kostbaar maar het
NU. Hoe meer je je op de tijd concentreert, op verleden en toekomst,
des te meer je het NU mist, het
kostbaarste dat er is. Weet u, God
heeft de wereld geschapen, maar
over tijd heeft Hij nooit gesproken,
dat is een uitvinding van ons, mensen. God heeft aan het Nu genoeg.
En als wij van elk moment dat ons
gegeven wordt met volle teugen
genieten, dan zullen we weer
intens gelukkig zijn. Dat is het
geheim van het kind, dat is het
geheim van de natuur, dat is het
geheim van God en Zijn rijk hier
op aarde. Wanneer wij weer onbekommerd durven leven als een
kind, dan heeft de tijd ons niet te
pakken en blijkt de eeuwigheid in
het Hier en NU te zijn. En wie wil
dat nou niet?
Maarten
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ONS GEBED WORDT GEVRAAGD VOOR DE VOLGENDE DIERBARE OVERLEDENEN:
02 – 09 – 2013

De heer Wim Goes, 82 jaar oud, te Nieuwegein.
Wim Goes was van 1976 tot 1996 werkzaam als
kok in het St.-Gregoriushuis.

20 – 09 – 2013

Mevrouw Marietje Hagemans – Nillesen,
91 jaar oud, te Groesbeek.
Schoonzus van frater Ben Hagemans.

07 – 10 – 2013

Frater Vitalis Smeulders, 87 jaar oud, te De Bilt.
Broer van frater Sjaak Smeulders z.g.

08 – 10 – 2013

De heer Jan Lundgren, 70 jaar oud, te Heiloo.
Broer van frater Erik Lundgren.

16 – 10 – 2013

Mevrouw Frances (Fran) van Helsdingen-Kennedy,
oud 75 jaar, te Niagara Falls in Canada.
Schoonzus van frater Harry van Helsdingen.

28 – 10 – 2013

Frater Albertus, Daniël Ulun, oud 74 jaar,
te Nita op Flores in Indonesië.

09 – 11 – 2013

De heer Hermanus Albertus Steman, 94 jaar oud,
te Zeist. Bekende van de fraters in De Bilt.

11 – 11 – 2013

Mevrouw Dorothea Gerarda (Do) Nuijten-van Diemen,
92 jaar oud, te Hilversum. Zus van frater Servatius
van Diemen.
GOD HEEFT JEZUS OPGEWEKT UIT DE DOOD.
HIJ ZAL OOK ONS DOEN OPSTAAN DOOR ZIJN KRACHT…
ROMEINEN 8,11
Fr. David Mullink
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Bidden tot een zwijgende Vader
Dit is een expressief geschilderd
portret uit 1951 door Jopie Huisman
(1922-2000). Het is zijn vader,
pake Ypke. Huisman was een boeiende schilder, uit het Friese Workum, waar hij in 1992 een eigen
museum kreeg. Hij handelde een
tijdlang in vodden, die hij vervolgens heel precies natekende. Ook
tekende hij graag mensen, waaronder dus zijn vader. Op een keer
wordt Jopie door een journalist
gevraagd wat voor vader hij had.
Hij vertelt hem over een treinreis die
hij een keer als jongen met hem
maakte. Ze wisselden nauwelijks
een woord. Ypke was een stille
vader, een zwijgzame man.

De journalist zet wat vraagtekens
achter de omgang tussen Jopie en
zijn vader, en de schilder reageert
wat geïrriteerd. “Dan heb jij niet
door hoe dat gaat tussen vader en
zoon. Ook met weinig woorden kan
de band heel sterk zijn.”
De manier waarop Huisman over
zijn vader spreekt, kan ons helpen
na te denken over ons gebedsleven.
Zeker in deze tijd is het niet meer
zo vanzelfsprekend dat we bidden
en het kan ons goed doen er eens
bij stil te staan.
Het meest wezenlijke van ons bidden is dat we reiken naar, ons open
willen stellen voor God. We zoeken, we stemmen ons af op Hem

van wie we verwachten dat Hij ons
tegemoet komt, op de Bron en
Bestemming van ons leven. Als we
ons daartoe zetten, als we van
onze houding een biddende houding maken, dan weten we nooit
van tevoren of ons gebed ook
vruchtbaar wordt. Heel vaak zullen
we de ervaring opdoen die Herman
Verbeek in een gedicht verwoordt:
“ik doe graag gebeden, maar in
gebed ben ik nog nooit geweest.”
Zoals Jopie Huisman een zwijgende
vader had, zo treffen wij in ons
gebedsleven vaak een zwijgende
Vader aan.

Mijn Vader,
1951, Jopie Huisman
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Wat doet dat met ons? Tasten in de
leegte? Op de eerste plaats merken
we dat we volhouden. We stoppen
niet zomaar met bidden, met zoeken, met ons afstemmen op die diepere laag in ons leven. Het lijkt
erop dat wie eenmaal ja heeft
gezegd, zich ooit geraakt heeft
gevoeld, niet meer loslaat. Eenmaal
religieus, altijd religieus.
Op de tweede plaats koesteren we
de momenten dat ons gebed plotseling vruchtbaar werd. Als kostbare
edelstenen bewaren we de herinnering aan die keren dat God ons
leven voelbaar bezielde. We kunnen ons voorstellen dat de woorden
die de vader van Jopie tot zijn zoon
sprak voor hem zeer kostbaar
waren. Voor ons geven de perioden
of ogenblikken waarop we ons
innerlijk aangesproken weten een
houvast voor lang, misschien wel
een leven lang.
Een derde gevolg van het uitblijven
van een antwoord in ons bidden, is
dat we creatief worden. We gaan
zoeken naar andere vormen van
bidden dan we gewend zijn. Sommigen van ons zijn gaan mediteren.
We gaan ons licht opsteken bij
anderen, durven te vragen hoe zij
geïnspireerd raken. We zoeken
diepgang in religieuze lectuur, of
volgen vol belangstelling religieuze
programma’s op de televisie.
Of we gaan op reis, op bedevaart.
Onze horizon wordt langzaam
maar zeker groter, we schamen ons
steeds minder dat we zoekende
mensen zijn.
Jopie was ervan overtuigd dat zijn
vader, al zei hij niet veel, van hem
hield. Het zou mooi zijn als bij ons
het geloof zou groeien dat God
altijd aanwezig is en met ons
begaan is, ook al is hij voor ons
gevoel niet altijd beschikbaar.
Hans Peters

Verontschuldiging
nog nooit ben ik
in gebed geweest
meestal i s het
verlangen naar koffie
dat me inpalmt
of oude bloemen
moeten weg
de kleren zijn vuil
ik rei s heel wat af
en spreek iedereen
en doe graag gebeden
maar in gebed
ben ik nog nooit geweest
Herman Verbeek
Dit is de volledige tekst van het
gedicht waarnaar elders in dit artikel wordt verwezen.

Het schilderij op de vorige pagina
maakte Huisman naar aanleiding
van de dood van zijn moeder.
Hij ziet zijn vader daar staan in
deuropening, kijkend naar de kist
waarin zijn moeder ligt opgebaard.
Voor plaatsing van het schilderij in
dit artikel kreeg de redactie toestemming van het Jopie Huisman
Museum te Workum.
17
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Indonesische fraters in Kenia

tussen hoop en realiteit
Kenia schijnt op dood spoor.
Waarschijnlijk strandt de uitdaging
op het gegeven dat de congregatie
te weinig fraters heeft om naar
Kenia uit te zenden en een duideNa het kapittel van 2000 vertrok- lijke strategie ten aanzien van de
ken veel Nederlandse frater-missio- missie in Kenia ontbreekt.
narissen uit Kenia. Zij lieten pastoraal werk achter, sloten communi- In totaal zijn er 12 Indonesische
teiten en gingen terug naar fraters die ooit in Kenia gewerkt
Nederland. De voornaamste rede- hebben. Zeven van hen zijn terugnen voor hun vertrek waren hun gegaan naar Indonesië. De vijf
leeftijd en gezondheid. Ook de fraters uit Indonesië die nu in
plotselinge dood van frater Philip Lodwar zijn, werken er in diverse
Weber maakte het moeilijk de mis- projecten zoals het Centrum Nadirsie in Kenia door te zetten. De toe- konyen, het Anna Nanjala Opleikomst van de congregatie zag er dingscentrum, in het Jongerenproniet zo best uit. Hans Wennekes gramma, en als computertechnicus
was de enige frater van Utrecht die op het bisdomkantoor.
in Kenia achterbleef.
Op verzoek van de redactie schreef
frater Alexius onderstaand artikel
over het reilen en zeilen van de
Indonesische fraters in Kenia.

Vanaf 2003 echter bracht de aanwezigheid van Indonesische fraters
nieuwe hoop om de missie in Kenia
in stand te houden. Zij zijn jong en
energiek en hopelijk kunnen zij
dan ook de aanwezigheid van de
congregatie in Kenia gestalte blijven geven en mogelijk nieuwe
communiteiten stichten in verschillende Keniaanse bisdommen, zoals
voorheen de Nederlandse fraters
deden.
De Indonesische fraters werken
inmiddels 10 jaar in Lodwar, maar
aan de verwachtingen is nog niet
beantwoord. Lodwar is nog steeds
de enige plek waar werk gevonden
werd, er zijn nog steeds weinig
fraters en nieuwe communiteiten
elders in het land zijn nog niet
geopend.
De uitbreiding van de missie in
18

Door de aanwezigheid van de fraters Maksimus, Ericson en Hieronimus vanaf 2013 is het communiteitsleven aangenamer geworden.
Een paar jaar geleden woonden er
maar twee of drie fraters in de
communiteit, was er geen tv, was
toegang tot het internet duur, was
het watertekort een deel van de
uitdaging die de communiteit dage-

lijks moest aangaan en lag het
enige apostolische werk dat de
congregatie verrichtte in de centra
Nadirkonyen en Anna Nanjala.
Tegenwoordig zijn de voorzieningen beter en zijn de problemen
minder. De fraters kunnen per telefoon of via Facebook gemakkelijk
contact opnemen met familie of
vrienden en dit voor redelijke kosten. Het communiteitsleven verloopt
ook prettiger, want het met medebroeders kunnen delen van je ervaringen op verschillende werkplekken draagt bij aan verdieping van
de broederlijke gemeenschap.
Het jongerenprogramma en de
computertechniek maken onderdeel uit van nieuwe apostolische
taken die de Indonesische fraters
verrichten. Zij betekenen dat de
aanwezigheid van de Indonesische
fraters meer voelbaar wordt en de
fraters werkelijk bijdragen aan het
brengen van goed nieuws aan de
armen.
Het advies van het Kapittel 2012
aan het Algemeen Bestuur luidde
zo veel mogelijk fraters naar Kenia
te sturen. De Algemeen Overste
beklemtoonde tijdens zijn bezoek
aan Lodwar in juli 2013 dan ook
dat de opening van een nieuw huis
in Kenia vóór 2015 een feit zou
moeten zijn. Om dit doel te bereiken, zullen de fraters in Lodwar met
machtiging van het Algemeen
Bestuur verschillende bisdommen
gaan benaderen, zoals die van
Kitale, Eldoret en Bungoma, om de
mogelijkheden te onderzoeken
voor toekomstige uitbreiding van
de missie in Kenia.
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Het openen van een nieuw huis
was een essentieel discussiepunt
tijdens het bezoek van het Algemeen Bestuur. Een ander punt was
het opnemen van kandidaten die
zich bij de congregatie willen aansluiten. Uit de discussie kwam naar
voren dat het haalbaarder zal zijn
nieuwe communiteiten te stichten
dan kandidaten voor lidmaatschap
van de congregatie op te nemen.
Ten eerste omdat we een stabiele
gemeenschap nodig hebben en in
meerdere communiteiten in meerdere plaatsen de mogelijkheid
moeten hebben nieuwe Keniaanse
fraters een plek te bieden in de

toekomst. Ten tweede omdat wij
zelf meer tijd nodig hebben om ons
de cultuur van land en volk eigen te
maken, ons te verdiepen in de
praktijk van het religieuze leven in
Kenia, enzovoort.
De fraters in Lodwar hopen echt
dat het Algemeen Bestuur alle
besluiten zal kunnen uitvoeren die
genomen werden tijdens het
bezoek. De verwachting is dat de
missie in Kenia zal doorgaan
ondanks financiële en personele
uitdagingen. De bisschop van Bungoma heeft ons al informeel uitgenodigd naar zijn bisdom te komen.
Dat is goed nieuws voor ons evenals een moeilijke taak.

Ten slotte wil ik u de vijf fraters die
nu in Lodwar zijn nog even nader
voorstellen.
Frater Alexius werkt in Lodwar
sinds juli 2004 na een proefperiode van drie maanden die hij van
december 2003 tot februari 2004
doormaakt samen met de fraters
Rufus en Constantinus, die beiden
de congregatie inmiddels al verlaten hebben. Hij vindt het echt fijn
om te werken in het programma
voor straatkinderen en uitgebuite
kinderen in Turkana. Voor hem
betekent de omgang met hen het
brengen van hoop aan kinderen
zonder hoop; hoop die vele aspecten van hun leven raakt. Tot op de
dag van vandaag heeft hij er nooit
aan gedacht terug te gaan naar
Indonesië of het zou moeten zijn
om gezondheidsredenen.
Frater Donatus kwam in oktober
2009 naar Lodwar. Hij nam tweemaal deel aan een cursus Engels in
Nairobi, samen met frater Romanus
die later de congregatie verliet.
Frater Donatus heeft bijna een jaar
in Nadirkonyen gewerkt en ging
daarna naar het Centrum Anna
Nanjala, waar hij de functie overnam van frater Tommy die naar
Indonesië ging ter voorbereiding
op zijn eeuwigdurende geloften in
2011. Gevraagd naar zijn indrukken van het werken in het dorre
landschap van Lodwar, zei hij dat
het hem echt beviel. Begin volgend
jaar zal hij teruggaan naar Indonesië om zich voor te bereiden op het
afleggen van zijn eeuwigdurende
geloften. Hij is er klaar voor zijn
studie in Kenia te vervolgen als het
Algemeen Bestuur dit raadzaam
acht.

Frater Maksimus arriveerde in
Lodwar in januari 2013 en het was
voor hem de derde keer dat hij
naar Kenia kwam. De eerste keer
kwam hij in 2002 voor een proefperiode van drie maanden samen
met de fraters Emmanuel en Dismas. In 2003 kwam hij terug met
frater Vincent. Beiden werkten in
St. Luke’s Home voor doven. Later,
in januari 2004 vroeg emeritus bisschop Patrick Harrington aan frater
Maksimus te gaan werken in het
Anna Nanjala Education Centre.
Na enkele jaren werken in Anna
Nanjala ging frater Maksimus
terug naar Indonesië om zich voor
te bereiden op het afleggen van
zijn eeuwige geloften. Het provinciaal bestuur besloot toen hem naar
de universiteit te sturen. Sinds januari 2013 is hij weer in Lodwar,
waar hij coördinator wordt van het
Jongerenprogramma in het bisdom
Lodwar. Hij vervangt frater Vinsensius die gekozen werd als lid van
het Provinciaal Bestuur Indonesië.
Het is een nieuwe baan voor frater
Maksimus en heel wat anders dan
waar hij voor opgeleid was, maar
hij kan het werk goed aan en doet
het graag. Hij zegt echter ook dat
werken in het Jeugdprogramma
moeilijk is omdat hij vaak heel het
Turkana-land door moet reizen,
waar het in bepaalde gebieden
niet veilig is.
De fraters Hieronimus en
Ericson hebben in december
2012 hun studie Engels afgerond
en kwamen in 2013 naar Lodwar.
Zij kijken er beiden naar uit nog
vele jaren in Lodwar te mogen werken.
Frater Alexius Luna, BHK
Vertaling uit het Engels door
Adri Vergeer
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Bericht uit… Lodwar
van frater Hans Wennekes
inwoners waarvan er 17 miljoen,
dat is 41.5 procent, geen water
heeft. Maar nu de grote vraag: hoe
krijgen we dat water bij de mensen
die het zo hard nodig hebben?
Daar is nog geen bevredigend
antwoord op gegeven. Wel wordt
er hardop gedroomd welke vooruitgang het kan brengen op het
gebied van voeding en hygiëne en
het uitbannen van oogziekten die
gerelateerd zijn aan een chronisch
gebrek aan water. Ondervoeding
kan verdwijnen als er via irrigatie
tuinbouwproducten gekweekt kunnen worden. Voor velen een uitzicht
op werkgelegenheid in een gebied
waar nu een werkloosheidscijfer
van 55 procent ‘‘normaal’ is. Het is
dus een zegen voor velen. Water
for life zegt men hier.

Water
De laatste dag die ik half oktober
van mijn verlof in Nederland doorbracht, viel er een onafgebroken
hoeveelheid regenwater. De regenmeter gaf meer dan 105 mm aan
in 24 uur. In Turkana, het district
waar Lodwar in valt en waar ik al
22 jaar woon, valt per jaar tussen
de 75 en 100 mm regenwater. Dat
is dus een schijntje. De laatste 4
maanden heeft het niet geregend
20

zodat de bomen rond mijn huisje er
nogal magertjes en geel uitzien.
Het water waar ik de bomen mee
besproei, is alkalisch en eigenlijk is
het niet zo goed om dat te doen.
Maar er is geen ander water voorhanden op de plek waar ik woon.
Wat een vreugde bracht het toen
het grote nieuws wereldkundig
werd gemaakt dat er onder Turkana een geweldig groot zoetwatermeer ligt. Kenia heeft 41 miljoen

In 2012 werd er olie in het Turkanagebied ontdekt. Daar is men nu al
volop bezig om het op te pompen
en rendabel te maken. Buitenlandse
bedrijven doen het werk. De lokale
bevolking heeft er nog niet veel
voordeel van ondervonden omdat
de meeste banen die er nu zijn
gecreëerd te hoge technische
expertise eisen die niet voorhanden
is. Toch is de hoop levendig dat er
na verloop van tijd voldoende
banen voor de lokale bevolking vrij
komen. Ook deze olie is een zegen
voor het grootste en armste district
van Kenia dat Turkana heet.
Kerstmis is niet ver weg meer. Een
periode van huiselijkheid en geborgenheid. Samen de kerstboom en
kerststal tevoorschijn halen en optui
gen en het huis naar fris dennen
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groen laten ruiken. Dat is zo wat in
mijn herinnering ligt. Maar dat is
hier allemaal niet te vinden. Het is
hier juist de heetste tijd van het
jaar, wat helemaal geen associatie
oproept met de kersttijd in Nederland.
Hier maakt men zich op om carols,
kerstliederen, te zingen. Van huis
naar huis trekt men om een paar
liederen te zingen en een kleine
gift in ontvangst te nemen die men
later op de dag samen deelt. Ze
zingen ook traditionele liederen
over de regen, water, de geiten, de
melk, dat de geiten veel jonge geiten (kids) mogen krijgen, en vele
andere. Ze steken zich in de mooiste traditionele kleren die ze hebben en verven hun haar en gezicht.
In het centrum maken de oudere
kinderen ieder jaar een kerstkribbe,
die veel op een mini-Turkanahuisje

lijkt. Al het materiaal wordt langs
de rivier bij elkaar gesprokkeld en
onder leiding van Veronica komt er
iets moois tevoorschijn. Andere
kinderen gaan naar de rivier en
halen klei om er de beeldengroep

van te maken. Ze zijn soms niet
allemaal in eenzelfde schaal
gemaakt maar dat is voor kinderen
geen probleem. Belangrijk is dat
zijn of haar beeldje in of bij de
kerstkribbe een plaatsje krijgt. De
beeldjes hebben niet het eeuwige
leven. De meeste overleven de
kerstperiode niet omdat ze te snel
gedroogd zijn in de hitte van
Lodwar. Ook dat is geen probleem
omdat er volgend jaar weer een
nieuwe heilige familie aantreedt
met haar fanclub en kudde schapen, geiten en kamelen.
Kerstavond in Kanamkemer
Op 24 december wordt ook hier,
in mijn parochie, een nachtmis gece
lebreerd. Traditiegetrouw begint
die om 9 uur ‘s avonds met een
afgeladen volle kerk. Oud en jong
samen. Traditioneel gekleed of in
een heel modern westerse outfit
van de laatste mode. Dat zijn de
mensen die in Nairobi of een
andere grote stad wonen en werken maar altijd met Kerstmis naar
hun geboortegrond terugkomen
om samen met familie de kerst te
vieren. Baby’s slapen op een
omslagdoek op de grond. De
gezangen zijn verdeeld over de
verschillende koren van de parochie en dat gaat goed samen.
Turkana, Swahili en Engels wisselen elkaar af.
Na de evangelielezing wordt een
kerstspel opgevoerd door de kinderen. Daar komen fladderende
engelen en Romeinse soldaten in
voor, die leuk uitgedost zijn met
crêpepapier en etalagekarton. De
mensen in de kerk leven helemaal
mee en gaan bovenop de bank
staan om maar niets te missen. De
zegenwens is een ander hoogtepunt. Omdat er zoveel oud-parochianen zijn, wil ieder toch graag

de ander de vrede en alle goeds
toewensen omdat de veiligheid in
Kenia niet meer zo vanzelfsprekend
is. In de wereldranglijst bungelen
we bijna onderaan wat veiligheid
betreft. In het verkeer vallen verhoudingsgewijs te veel doden naar
het aantal auto’s dat op de weg is.
In zo’n kerstweekend stijgt het aantal dodelijke slachtoffers aanzienlijk en niemand is er zeker van of
hij/zij veilig thuiskomt. In de steden
zakken nieuwgebouwde flatgebouwen in elkaar vanwege enorme
constructiefouten of geknoei met
de betonsamenstelling.
Kerstdag zelf is in Lodwar zoals
een gewone zondag. Nergens zie
je enig teken dat het Kerstmis is. De
winkeltjes zijn bijna allemaal
gewoon open, de handel naast de
weg is er zoals altijd en de marktkramen zijn allemaal bezet. Niemand heeft thuis een koelkast dus
je foerageert per dag wat je aan
groente, melk en vlees nodig hebt
(indien je daar het geld voor hebt).
Wij, de werkers in het bisdom en
die wonen in Lodwar, priesters,
zusters en fraters/broeders, zijn
bevoorrecht want op uitnodiging
van de bisschop komen we op
kerstdag ‘s avonds samen voor een
gezamenlijke maaltijd die erg goed
verzorgd is. We wisselen informatie uit en vieren met gebed en zang
de verbondenheid met elkaar. We
werken allemaal voor vrede op
aarde die nog steeds ver te zoeken
is.
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Bijzondere verjaardagen in 2014
90 jaar
Frater Ben Doodkorte
Zuster Antoine Leechburch Auwers
Frater Harry van Helsdingen

De Bilt 1
De Bilt 1
De Bilt 1

21.02.1924
03.06.1924
07.11.1924

85 jaar
Frater Hilarius de Booij
Frater Bernard Dreuning
Frater Augustinus Jansen

De Bilt 1
De Bilt 1
De Bilt 1

15.02.1929
19.07.1929
14.11.1929

80 jaar
Frater Jan Smit
Frater Kees Perdon

De Bilt 1
De Bilt 1

19.07.1934
20.09.1934

75 jaar
Frater Hans Wennekes

Lodwar

30.03.1939

70 jaar
Frater Johan Brummelhuis

De Bilt 1

20.05.1944

Kloosterjubilea in 2014
70 jaar frater
Frater Ton Augustin
Frater Roland Disch
Frater Wim Janssen

De Bilt 1
Nieuwegein
De Bilt 1

13.08.1944
13.08.1944
13.08.1944

60 jaar frater
Frater Leo Ruitenberg

Zeist

04.08.1954

60 jaar priester
Pastor Gerard de Wit

De Bilt 1

12.06.1954

50 jaar frater
Frater Erik Lundgren
Frater Wim Heister

De Bilt 1
Utrecht 1

13.08.1964
13.08.1964
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Financiële verantwoording
Giften tot November 2013
SEPTEMBER
J.T.B. e.e. te D.
C.L.B. e.e. te Z.
C.B.P. te A
M.W.J. v R. te T
J.W.J. v H. e.e.
M.W. te T.
G.M.F.

€
€
€
€
€
€
€

15,50,50,27,15,20,30,-

OKTOBER
A.C.F.M. Z. e.e.
E.M.V R te V.
N.S.G. te D.
H.J.M.W. te L.
A. v W. e.e.
B.A.B. te O.
M.B.C. vd B. te NV
M.B. vd B. te A.
J.M.C.K.H.CJ te H.
F.V. E M
W.H. T eo
F.M.F. e.e.

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

10,30,50,25,50,20,25,20,15,10,20,15,-

Hans Wennekes

Kinderen

50 jr !

In verband met de kerstdrukte bij de drukkerij is deze verantwoording
eerder afgesloten.
Veel dank voor uw welkome giften.
Fr. Wim Janssen adm.
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