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Van de redactietafel
Hierbij ontvangt u nummer 2 van
alweer de 84ste jaargang van
Onder Ons: het Zomernummer
2016. Dat betekent binnen onze
fratergemeenschap weer een groot
aantal kloosterjubilea. In Nederland zijn dit zeven jubilarissen, in
Indonesië acht. Daarom kozen we
voor een opdeling: in dit nummer
besteden wij aandacht aan de drie
fraters die hun 60-jarig kloosterfeest vieren en aan de Indonesische
fraters die hun 25-jarig jubileum
vieren. In het herfstnummer krijgen
degenen die hun 70-jarig kloosterfeest vieren een artikel dat aan hun
feest gewijd is en in december ten
slotte volgen de twee Indonesische
fraters die 40 jaar kloosterleven
vieren.
Het is altijd weer interessant te
lezen hoe mensen terugkijken op
hun leven als frater in een toch wel
zeer veranderde tijd. De drie die
wij dit keer in het zonnetje zetten
zijn de fraters Daan Boonman, Kees
van Rooden en David Mullink. Ook
zuster Andrea van de Medische
Missiezusters, die sinds februari in
Sint-Jozef woont, vierde 20 mei
haar 60-jarig kloosterfeest. Wij
maken nog nader kennis met haar.
Omdat onze algemeen overste
frater Venansius en de algemeen

secretaris Frater Adolf, beiden
Indonesiërs, hun 25-jarig kloosterfeest vieren en bij velen van u geen
onbekende zijn, hebben wij
gemeend ook over hen iets te moeten schrijven.
De fratergemeenschap van de
Neder
landse provincie wordt binnenkort omgezet in ‘het Religieus
Huis Nederland – Fraters van
Utrecht’. Dit keer informeren wij u

omtrent de overstenwisseling in het
Fraterhuis Sint Jozef in De Bilt. Door
omstandigheden vond deze wisseling eerder plaats dan gepland.
Zoals eerder vermeld wonen er
inmiddels negen niet-fraters in SintJozef De Bilt. In dit nummer stellen
we de vier Medische Missiezusters
voor die sinds februari van dit jaar
bij ons wonen. Deze zustercongregatie is overigens geen onbekende
groep voor ons. In Utrecht waren
de zusters onze buren van het Gregoriushuis. Voor nu een eerste kennismaking, in de toekomst zal ieder
van hen haar verhaal kunnen doen
in Onder Ons.
Eén van de vele projecten die onze
congregatie steunt, is dat van pater
Abel Tinga op Java, Indonesië.
Sinds vorig jaar is pater Tinga terug
in Nederland, maar zijn hart ligt
nog steeds in Indonesië. En waar hij
nog kan helpen helpt hij. Dit keer
met een heel bijzonder project …
In dit Jaar van Barmhartigheid in
dit nummer alweer deel III over dit
onderwerp. Ons redactielid me
vrouw Adri Vergeer kijkt dit keer
door de ogen van de barmhartige
Samaritaan. Uit haar verhaal blijkt
dat barmhartigheid niet altijd betekent grootse hulpverlening, maar

dat barmhartigheid zich ook laat
zien in hele kleine dingen.
Frater Hans Wennekes meldt in zijn
‘Bericht uit Lodwar’ dat zij daar
extreme tijden doormaken. Temperaturen van rond de 44 graden! En
dan is er ineens een hevige regenval, die voor enorme overlast zorgt.
In de loop van de jaren blijkt ook
dat Lodwar niet meer het stoffige
stadje is zoals wij dat uit eerdere
verhalen van Hans kennen. De
vooruitgang gaat daar met grote
sprongen! Dat er vruchtbaar
gewerkt wordt, kunt u lezen in het
verhaal van Christabel, een meisjes
uit het Centrum Nadirkonyen.
Op 9 april overleed na jaren geleidelijke achteruitgang frater Ab van
Brakel. Ab was voor een groot deel
van zijn kloosterleven meer bekend
onder de naam frater Arthur. Hij
werkte 25 jaar op de Leo Stichting
en ruim twintig jaar in Groningen.
In een in memoriam geven wij hem
de eer die hem toekomt.
De zomeractiviteiten zijn, als u dit
blad leest, ook weer van start
gegaan in Sint-Jozef De Bilt.
Twaalf mei was de jaarlijkse Tuinfair en 2 juni hadden wij het
Vrije-Tijds-Orkest uit Woerden op

bezoek. Een vrolijk begin van een
hopelijk heerlijke zomer.
De gedichten en het kolommetje
geven dit keer stof tot nadenken,
want wat blijkt: ‘God mag weer’. In
’Kort Nieuws‘ wordt u helemaal
bijgepraat over de gebeurtenissen
in ’fraterland’. Rest mij nog u, mede
namens de overige redactieleden,
een goede zomer en veel lees
plezier toe te wensen.
frater Ton Oostveen
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Bestuurlijke wijzigingen en hun gevolgen
Met een organisatiewijziging in het
verschiet is er ook in de Onder Ons
weer iets te melden. Werd in het
vorige nummer uiteengezet wat er
gaat veranderen aan de bestuurs
vorm van de congregatie, dit keer
kunnen we op een aantal punten al
iets concreter worden.
Op 9 maart jl. liep formeel de
benoemingstermijn af van frater
Henk Huirne als overste van het
Fraterhuis St.-Jozef. Die ochtend
werd hij tijdens een bijeenkomst
met koffie en gebak door provinciaal overste frater Wilfried van der

Poll heel hartelijk bedankt voor
alles wat hij in zijn functie voor de
fraters en de gang van zaken in het
huis gedaan heeft, maar hij werd
ook gevraagd de taak te blijven
vervullen tot de totstandkoming van
het Religieus Huis een feit is.
Frater Henk stemde toe, ondanks
dat hij onlangs toch al 80 jaar
geworden en hij in het interview bij
gelegenheid van zijn 60-jarig
kloosterjubileum vorig jaar (Onder
Ons 3-2015) eigenlijk al moest toegeven dat het werk hem soms
zwaar viel. Tegelijkertijd echter was
hij dankbaar dat hij het vertrouwen

kreeg, nog een goede gezondheid
genoot en het nog kón doen.
Maar dat laatste is veranderd,
helaas. De huidige gezondheidstoestand van frater Henk maakt dat
hij het werk niet langer aankan en
heeft hem genoopt al twee weken
nadat hij zijn toezegging deed,
aan frater Wilfried te vragen zijn
functie te mogen neerleggen.
Het provinciaal bestuur heeft vervolgens besloten de verantwoordelijkheid voor het Fraterhuis St.-Jozef
over te nemen tot de start van het
Religieus Huis Nederland – Fraters
van Utrecht.

nemen, zodra er ruimte is in het
huis en alle zaken in Zeist zijn afgewikkeld.

Als laatste kunnen wij melden dat
het Algemeen Bestuur in Malang
bekend gemaakt heeft dat het
besloten heeft frater Wilfried te
benoemen tot Overste van het Religieus Huis Nederland – Fraters van
Utrecht.
Hij kreeg van het Algemeen Bestuur
de opdracht om verkiezingen uit te
schrijven voor een plaatsvervangend overste en een lid van het
bestuur. Op het moment dat dit
artikel geschreven is, loopt de verkiezingsprocedure, maar is de uitLinks:
slag daarvan nog niet bekend.
Fr. Henk Huirne
Een tweede opdracht die frater
Wilfried kreeg van het Algemeen
Rechts:
Fr. Wilfried vd Poll Bestuur is ervoor te zorgen dat het
nieuwe Vermogensrechtelijk Reglement tot stand komt.
Na het aanbrengen van nog enkele
kleine laatste wijzigingen, is het
Vermogensrechtelijk Reglement na
genoeg gereed. De notaris gaf het
inmiddels al zijn definitieve vorm
en het is bovendien al ter goedkeuProvinciaal overste frater Wilfried ring verzonden aan de aartsbiszal als eerstverantwoordelijke op schop in Utrecht en naar de bistreden en worden bijgestaan door schop van Malang.
medebestuurslid frater Wim Versteeg, die hem bij afwezigheid zal Wij wensen de fraters persoonlijk
en organisatorisch veel sterkte met
vervangen.
alle veranderingen en het werk dat
Frater Wilfried heeft verder laten deze met zich meebrengen en
weten dat hij – als de start van het hopen dat alles naar wens zal verReligieus Huis een feit is – zijn hui- lopen.
dige woonadres aan de Fazantenlaan in Zeist zal verlaten en zal U als lezer van Onder Ons zullen
verhuizen naar het Fraterhuis St.- wij ook in toekomstige nummers zo
Jozef. Zijn huisgenoot frater Leo zal goed mogelijk op de hoogte houzijn voorbeeld volgen en eveneens den.
Adri Vergeer
zijn intrek in het fraterhuis in De Bilt
5
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In memoriam Frater Ab van Brakel
(frater Arthur)
Op zaterdag 9 april 2016 overleed na een ongelijke strijd met het leven frater
Ab van Brakel. In dit in memoriam willen wij in dankbaarheid terugkijken op een
rijk en wel geleefd leven. *27 maart 1930 - † 9 april 2016. Redactie

Frater Ab van Brakel, voor sommi
gen beter bekend als frater Arthur,
was een oprechte zoeker. Een man
die diepgang en zin aan zijn leven
wilde geven. In zijn actieve jaren
heeft hij zich geheel in dienst
gesteld van mensen, met name
jonge mensen.
Met het overlijden van Ab verliezen
wij niet alleen een fijne medebroeder, broer, oom en vriend, maar
ook een religieus mens. Een man
die veel talenten bezat. Woorden
als religieus en creatief zijn dan
ook op zijn plaats als wij terug
kijken op het leven van Ab.
Als vijfde uit een gezin van dertien
kinderen had Ab leren delen, spelen, bidden en werken. Hij bracht
zijn jeugd door in en rondom
Wageningen. De oorlogsjaren wa6

ren heftig. Tijdens de slag om Arnhem moest het hele gezin Van Brakel
evacueren. De gezinsleden werden
verdeeld over verschillende families
in Driebergen. Als twee van zijn
broers naar het Juvenaat gaan omdat zij frater willen worden, ontluikt
ook bij Ab de keuze voor het religieuze leven. Hij stopt met zijn werk
als sigarenmaker en meldt zich op
19-jarige leeftijd bij de Fraters. Op
8 augustus 1950 wordt Ab ingekleed als frater Arthur. Als hulp in
de keuken van het Moederhuis blijkt
als snel zijn talent als kok. Daarnaast is hij jeugdleider bij de Spoorzoekers en Pioniers van de Aloysiusparochie in Utrecht. De jonge Arthur
blijkt een geboren jeugdleider.
In 1958 verhuist hij naar de Leo
Stichting in Borculo. Daar komen
zijn talenten en creativiteit volledig
aan bod. Zo heeft hij een eigen
muziekgroep waarin hij mandoline
speelt. En als het om sport of spel
gaat, weet hij altijd iets nieuws te
bedenken. Ab wordt unithoofd en
bekwaamt zich uiteindelijk tot
orthopedagoog en agoog. Veel
groepsleiders en -leidsters hebben
kunnen profiteren van zijn inzichten
en adviezen bij de opvoeding van
de jongeren.
Bij al die studie en dat werk ervaart
hij – volgens eigen zeggen – een
tekortkoming binnen het religieuze
leven waarvoor hij gekozen had. In
de zeventiger jaren vindt hij meer
ruimte en een grotere betrokken-

heid op elkaar in de kleine religieuze leefgroepen die toen ontstonden. Vanuit de Leo Stichting verhuist
hij naar de Chopinstraat in Borculo.
Het was voor hem een verademing.
Ab was een zoeker en vanuit Borculo kwam hij maandelijks samen
met andere religieuzen en niet-religieuzen bijeen om zich te oriënteren op de start van een ‘Stadsadbij’
in Groningen. Dit heeft hem ertoe
gebracht dat hij – samen met mede
broeders, die al in het noorden van
het land woonden en enkele broeders van andere congregaties –
gaat wonen in de Humo-groep de
‘Terebint’ in de Moesstraat te Groningen. Deze intercongregationele
groep is voor hem een uitdaging.
Ab hield van een goed gesprek.
De gespreksonderwerpen waren
gerelateerd aan de tijdgeest, zoals:
de vernieuwingen in het religieus
leven of de Kerk in het algemeen.
Over hoe je als mens en frater
omgaat met de vrijheid die in die
jaren bij velen gevoeld werd. Maar
ook over culinaire zaken, want
koken deed hij altijd graag. Eenmaal goed op gang lette hij niet op
de tijd. Het kon laat worden als je
met hem in gesprek kwam. Naast
zijn verplichtingen binnen de communiteit werkt Ab enkele jaren in
de begeleiding van de zwakzinnigenzorg in Groningen. Zijn ervaring met ouders en jongeren vanuit
de jaren op de Leo Stichting blijken
een rijke bagage voor hem.
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In de loop van de jaren maakt hij
kennis met de stichting ‘De Poort’
die onderdak krijgt in hun klooster
aan de Moesstraat. Meditatief
tekenen brengt hem de rust die hij
zoekt. Na zijn eerste mandala wist
hij het direct: ‘Dit is het waar ik
mee verder wil.’ Honderden mandala’s heeft hij getekend. Op een

website over ‘Hoe maak je mandala’s’, kwam ik het volgende tegen:
“Het maken van een mandala kun
je gebruiken als spiegel voor jezelf.
Je hebt er concentratie voor nodig;
de verdeling van de cirkels en het
inkleuren geven een momentopna
me van jezelf weer. Je komt tijdens
het tekenen wellicht bewegingen of
plekken tegen die je wat moeilijker
vindt om te maken of in te vullen.
Hier kun je aandacht aan beste
den. Het is een spiegel naar je
dagelijks leven: Hoe ga je om met
dat wat gebeurt?”
Zelf zegt Ab hierover:
“In het midden van de mandala
bevindt zich de kern waarin ons
oerweten aanwezig is, onze god
delijke verbinding. De cirkel zelf
symboliseert de doorgaande bewe
ging van het leven door de dood
heen naar nieuw leven: oorsprong,
geboren worden, uitdagend en
groeiend leven, volop leven, mer
ken dat het stroever gaat, inleveren,
afscheid nemen, afsterven en weer

nieuwe en andere mogelijkheden
ontdekken; nieuw leven, in het grote
en in het kleine.”
We horen hier Ab zijn eigen leven
beschrijven. Het is in die jaren, in
de gewone dingen van elke dag,
zijn werk en het tekenen van de
vele mandala’s, dat het religieuze
in hem nadrukkelijker naar voren
gekomen is. Hij heeft op een creatieve wijze uiting gegeven aan mystiek en meditatie.
Na een herseninfarct gaat het
lopen steeds moeilijker. Later kost
ook het spreken steeds meer moeite. Zo ontstaat de noodzaak dat hij
moet verhuizen naar het Fraterhuis
Sint-Jozef in De Bilt. Hoe ga je om
met wat je overkomt, moet Ab zich
afgevraagd hebben. Het was het
begin van een sluipend proces
waarbij hij steeds minder kon. De
laatste jaren werd Ab stiller en was
contact met hem niet altijd makkelijk, maar hij bleef je wel herkennen. Wat er in hem omging, daarvan konden en kunnen we ons
nauwelijks een voorstelling maken.
Wat we wel zagen, was dat Ab
altijd opkeek wanneer hij iemand
opmerkte, om vervolgens een vrij
krachtig “hallo” te laten klinken. Hij
noemde je ook altijd bij naam. Ab
liet zich dan gelden, en het voelde
goed, om zijn hartelijk “hallo” te
beantwoorden. Ieder van ons was
doordrongen van zijn lot en ging in
op zijn behoefte aan contact: een
gesprekje van twee, of drie zinnen.
Want meer was er al langere tijd
niet meer mogelijk.
Het zou geen recht doen aan de
volheid van het leven van Ab, als
we alleen de herinnering aan
zijn laatste levensperiode zouden
bewaren. Bijna als een soort van
eerbewijs is er de behoefte Ab
voor ons te zien in de bloei van zijn

leven. Tijdens zijn laatste jaren in
het Fraterhuis kon hij genieten als
je met hem over de tijd begon
waarin hij ‘alles’ nog kon. Ab, dat
beeld willen we graag van jou
bewaren.
Rond Pasen gaat zijn situatie zover
achteruit dat hij na de Eucharistieviering op zondag 3 april het
sacrament van de zieken ontvangt
in het bijzijn van fraters en medebewoners van ons Fraterhuis St.Jozef. Een indrukwekkend moment
waarin hij, al diep weggezonken,
een moment van herkenning geeft
als wij samen het Onze Vader bidden. In alle rust heeft hij zijn krachtige geest doen overgaan in de
oneindige Geest die God is.

Met dankbaarheid en veel waardering denken we aan de medewerkers in de zorg, het verplegend
personeel, en allen die hem al die
jaren dagelijks bijgestaan hebben,
en al de anderen die aandacht
voor frater Ab hebben getoond.
Ab, je bent de religieus gebleven
die je wilde zijn. Dank voor je
waardevolle leven en wie jij voor
ons was, namens je medebroeders.
frater Ton Oostveen
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FRATER DAAN BOONMAN 60 JAAR FRATER VAN UTRECHT

RUSTIGER AAN… MAAR NIET STILZITTEN…
sinds het overlijden van frater Henk
in 2008 alleen woont. Wel is hij
voor fraters op verlof of werk
bezoek steeds een welkome pleisterplaats.

Wij zijn al weer aanbeland bij de
jubilea van 2016, het jaar dat
frater Daan Boonman zijn zestigste
kloosterjaar haalt. In 1956 trad hij
als 18-jarige in bij de Fraters van
Utrecht. Daarvoor had hij al enkele
jaren bij de paters SVD in Steijl en
Teteringen gestudeerd.
Studie
Zijn eerste tijd bij ons was er een
van studie en van de weg zoeken
naar een goede plek in onze
gemeenschap. Dit leidde ertoe dat
hij een zinvolle en nuttige taak kon
gaan uitoefenen. Eerst was dit in
Borculo op het internaat, waarvoor
hij de benodigde diploma’s haalde
en waar hij werkzaam was bij de
jongeren op het internaat.
Hierna kreeg Daan de kans zijn
bestuurlijke capaciteiten te benutten in de ouderenzorg. Hier werd
hij directeur van het verzorgingshuis ‘De Hassinkhof’ in Beltrum en
vier jaar later ook in het J.W.
Andriessenhuis in Borculo. Hij vertelt hierover: “Het werken in dit
soort verzorgingshuizen heb ik als
zeer prettig ervaren. Het was een
heel ander werk dan dat ik tot dan
gedaan had, maar het beviel me
uitstekend. Ook de mensen aldaar
waren blij met me en ik heb deze
tijd ervaren als de mooiste periode
in mijn actieve leven. Het was voor
mij dan ook een ramp om hier plotseling te moeten stoppen, omdat
de congregatie andere plannen
met me had. Met veel pijn heb ik
afscheid moeten nemen. Maar hun
betrokkenheid en vriendschap hebben me veel goed gedaan.”
8

Frater Daan Boonman

Bestuurlijk actief
Intussen waren de capaciteiten en
kundigheden van frater Daan
namelijk ook bij de congregatie
opgevallen en bekend geworden.
Het kapittel van 1994 deed dan
ook een beroep op zijn kwaliteiten
en hij werd gekozen in het eerste
Provinciaal Bestuur Nederland van
de Fraters van Utrecht. Daarnaast
werd hij rond die tijd gevraagd
overste te worden van ons huis in
Utrecht, in het St.-Gregoriushuis.
Zijn periode in het PBN duurde zes
jaar, overste was hij drie jaar.
De sfeer en levensstijl waren wel
heel anders dan wat hij gewend
was in het oosten des lands. Dit
bezorgde hem aanvankelijk wat
hoofdbrekens maar hij volbracht
zijn taak op een heel goede manier.
In 1997 verhuisde Daan samen
met frater Henk van Vliet naar de
Utrechtseweg in De Bilt, waar hij

De tuin en Kenia
Als hobby heeft Daan een mooie
grote tuin, waaraan hij heel wat
uren besteedt. Wordt de tuin hem
iets teveel, dan nodigt hij zijn
broers uit voor een korte vakantie
en laat hen meehelpen met het
opknappen van de tuin. Deze ziet
er dan ook prachtig uit en hij is er
maar wat trots op. Als hij terugkomt
van een familiebezoek, staat er in
zijn auto vaak een kist met appels
of peren, die dan de fraters met
plezier nuttigen.
Daan wordt regelmatig gevraagd
om naar Lodwar te komen om daar
frater Hans bij te staan en hem
gezelschap te houden. In augustus
zal hij met algemeen overste frater
Venansius opnieuw naar Kenia
afreizen. Maar ook hier in het St.Jozefhuis wordt Daan regelmatig
ingeschakeld om fraters bijvoorbeeld ergens naar toe te rijden. De
zestig jaren kloosterleven hebben
hem vele mooie, maar ook goede
jaren geschonken. Hij is blij en
dankbaar dat hij dit mocht doen.
Daan, hartelijk dank voor je medebroederschap, voor je inzet, voor
je frater-zijn met ons. Wij hopen
dat je nog vele jaren je mag en
kunt inzetten voor de mensen om je
heen.
frater David Mullink
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Medische Missiezusters samen met de Fraters van Utrecht…
Sinds februari 2016 wonen vier
Medische Missiezusters met en bij
ons in het Fraterhuis Sint-Jozef in De
Bilt. Het zijn de zusters Mien, Domi
nica, Gertrude en Andrea (ze staan
v.l.n.r. op de foto).
Zoals de meesten van u weten,
hebben de fraters een prachtig,
mooi en functioneel klooster aan
de Schorteldoeksesteeg. Door de
teruggang van het aantal fraters
zijn ze ertoe overgegaan om ook
andere bewoners op te nemen in
deze kloostergemeenschap. Een
zuster Augustines was de eerste
vrouwelijke kloosterling in ons midden en nu zijn er dan vier Medische Missiezusters bijgekomen.
Bewoning fraters
In deze kloostergemeenschap is
een mooie, grote kapel die op de
zondagen ook voor de omgeving
wordt gebruikt. Daarnaast is er een
huiskamer voor de oudere mensen,
een refter of eetzaal en een grote
recreatieruimte voor samenkomsten
en andere gelegenheden zoals
recreëren. De kapel en de gemeenschapsruimte zijn voor ons zeer
belangrijk. Ook op oudere leeftijd
kunnen we dan nog ons gemeenschapsleven gestalte geven en
dienstbaar zijn aan elkaar.

Na alle voors- en tegens tegen
elkaar afgewogen te hebben en de
locatie zelf ter plekke te hebben
bekeken, namen de zusters de
beslissing zich aan te sluiten bij de
ongeveer 30 fraters die daar
wonen. Om op latere leeftijd nog
eens te gaan verhuizen en je kennissen- en vriendenkring achter te
laten in de Utrechtse wijk Overvecht, was een moeilijke beslissing.
Maar doordat dit als goed en
belangrijk werd gezien, is deze
stap toch gezet.
Een zuster vertelt
Een van de zusters brengt haar
ideeën zo onder woorden: “In een
gemeenschap van mannen en
vrouwen van verschillende congregaties en mensen die zich daarmee
verbonden voelen, wordt het dagelijks leven ingevuld vanuit de mogelijkheden die er nog zijn. Voor de
een is dat veel, voor de ander een
stuk minder, maar toch de moeite
waard.” Het is, zegt zij, dagelijks
een avontuur!
“Maar om te mogen leven in een
gemeenschap van mensen die zich
verbonden weten en voelen met
elkaar en met de Schepper, is een
voorrecht dat je niet veel tegenkomt
in de maatschappij.
De zusters
Mien,
Dominica,
Gertrude
en Andrea

Elkaars sterke en zwakke punten
zien en ervaren, zelfs je kwetsbaarheid aan de ander mogen tonen, is
een onbegrijpelijk groot goed en
een heel mooie ervaring. Het betekent dat je ook op oudere leeftijd
nog steeds jezelf mag zijn. Je
ervaart de nabijheid van de ander
en tegelijk de liefde en het respect
die naar elkaar uitgaan. Zo te
mogen en kunnen leven is iets waar
ik stil van word.”
En zo wonen en leven wij al weer
enkele maanden samen in dit grote
huis en iedere dag komen we weer
nieuwe situaties tegen die weer
anders voor ons zijn. Het gezamenlijke gebed bijvoorbeeld overdag
en in de avond. De Eucharistievieringen die vier maal per week in
de kapel plaatsvinden, het getijdengebed en de gewone gebeden
die we gezamenlijk doen. Het is
een dagorde die de fraters kennen,
maar voor de zusters weer helemaal nieuw is.
Maar zo wordt ook ervaren, dat er
nog zoveel moois en goeds gezamenlijk gedaan kan worden en dat
onze taak als weldoener en uitvoerders van Gods barmhartigheid, ook op oudere leeftijd door
kan gaan.
Samen met de fraters en de andere
huisgenoten, hopen de zusters nog
een aantal mooie en goede jaren
door te brengen in de Biltse dreven.
Voor de fraters is het ook een
mooie aanvulling en een geestelijke
verrijking naar elkaar toe. Wij
hopen op een mooie, en goede
samenwerking en samenspel van
alle betrokkenen.
Frater David Mullink
9
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Diamanten jubilaris Kees van Rooden
de actualiteit. Maar hij verdiept
zich ook graag in wat er speelt in
de Kerk, dichtbij en veraf. Zo zegt
hij zich zorgen te maken over het
beleid van de huidige aartsbisschop, maar hij houdt ook bij wat
er in het Vaticaan speelt, welke
kardinalen er benoemd worden
bijvoorbeeld. Als echt administrateur heeft hij er hele lijsten van!

Frater Kees van Rooden gedenkt
op 2 augustus 2016 dat hij 60 jaar
kloosterling is. Bescheiden als hij
is, wil hij daar niet al te veel rucht
baarheid aan geven. Maar al zijn
wij dan wellicht wat onbescheiden,
een dergelijk jubileum kun je niet
zomaar voorbij laten gaan.
Kees was 18 jaar toen hij ingekleed
werd, wat je noemt een jonge vent.
En al was hij dan lid geworden van
een onderwijscongregatie, voor de
klas heeft hij nooit gestaan. Hij
kreeg al snel de taak te helpen op
de administratie. Op de Kromme
Nieuwegracht in Utrecht was dat.
Het lag hem. Hij deed het werk
accuraat, met veel verantwoordelijkheidsgevoel en ook nog met
plezier. Hij maakte er dan ook carrière en deed uiteindelijk de boekhouding voor de gehele congregatie alleen. Inmiddels doet hij het
wat rustiger aan en is de financiële
administratie van het provinciaal
bestuur geheel, en die van het
algemeen bestuur voor een groot
deel, overgenomen door zijn opvolger Anneke Wateler.
Heel wat Nederlanders gaan met
65 of 66 jaar met pensioen, Kees
niet. Want al is hij inmiddels 78, hij
is – en dat is natuurlijk heel bijzonder – tot op de dag van vandaag
nog drie of vier dagen per week
enkele uren op de administratie in
touw, dus ook al bijna 60 jaar.
Dat zijn dus de eerste goede eigenschappen van frater Kees: accuratesse en zich verantwoordelijk
weten. Maar hij heeft er meer!
Hij is ook sociaal voelend en
betrokken op mensen. Op medebroeders en op medewerkers. Er
10

ontgaat hem niet gauw iets. Hij ziet
het als er iets is wat je dwars zit.
Iedereen kan bij hem terecht voor
wat goede raad of gewoon een
goed gesprek.
Ook zijn familie ligt hem na aan
het hart. Hij hecht eraan dat de
banden nauw en goed blijven en is
regelmatig in de bollenstreek of
Limburg een geziene gast bij familie. Niet alleen bij zijn familie, ook
vrienden en kennissen bezoekt hij
graag. Hij is een echt gezelligheidsmens, mits die gezelligheid
kleinschalig is. Van grote feesten
en partijen houdt hij niet, zeker niet
als ie zelf het middelpunt is.
Opdringerigheid kent hij niet, hij is
eerder afwachtend. Behalve als
iets hem kwaad maakt of als hij iets
onrechtvaardig vindt. Dan gaat hij
erop af of klimt in de pen. En berg
je dan maar; dan is hij duidelijk,
erg duidelijk. Altijd netjes en
beleefd, maar aan duidelijkheid
laat hij in dergelijke gevallen niets
te wensen over!
Tja, wat is er verder nog van hem
te vertellen? Hij leest graag en
heeft een brede belangstelling voor

Heeft Kees misschien ook wat
andere eigenschappen, iets minder
om over ‘naar huis te schrijven’?
Natuurlijk, wie niet? Of je dit trouwens zo moet noemen, is nog maar
de vraag, maar Kees is al lange
tijd niet meer beschikbaar voor een
bestuursfunctie of een verkiezing
tot kapitularis. Niet omdat hij niet
wil, maar omdat hij niet kan. Nou,
dat zij zo. Het lijkt misschien in
tegenspraak met zijn zorgzaam en
attent zijn, maar functies, daar
heeft hij nu eenmaal niets mee, wel
met relaties.
Hoe dan ook, Kees, voor zover ik
je ken, ben je een prachtmens en
een goed kloosterling en heb je
dus alle recht om op 23 augustus je
diamanten feest vol overtuiging te
vieren, temeer daar je zelf zegt
nooit spijt te hebben gehad van je
keuze voor een leven als frater van
Utrecht.
Mede namens de Onder Onsredactie feliciteer ik je dan ook van
harte met je 60-jarig jubileum en
wens je nog vele gezonde, goede,
mooie jaren toe te midden van je
medebroeders, familie, (ex-)collega’s en wie dan ook.
Adri Vergeer
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Zomerstart
Vrijetijdsorkest
Donderdagmiddag twee juni klonken er vrolijke klanken in onze
recreatiezaal. Deze kwamen van
het Vrijetijdsorkest VTO uit Woerden onder leiding van Maaike
Gerlsma. Het VTO is een Harmonieorkest van seniorenmuzikanten.
Marsen, walsen en ‘Toren muziek’
uit de 17de eeuw zorgden voor
een vrolijk afwisselend programma.
De voor het merendeel bekende
melodieën waren ook nu weer
balsem voor de ziel. Ik schrijf, ‘ook
nu weer’, want het VTO was ook
vorig jaar bij ons te gast. Hun
optreden is toen zo goed bevallen
dat wij ze dit jaar graag terug
gevraagd hebben. Wie weet tot
volgend jaar.

Dag van de verpleging
Twaalf mei is de ‘dag van de verpleging’, maar voor fraters en
bewoners is er in de middag ook
de jaarlijkse ‘Tuinfair’. Op deze
dag wordt bij ons echter niet enkel
het verplegend personeel in het
zonnetje gezet, maar ook ons verzorgend/huishoudelijk personeel.
Want als we wat extra doen voor
de mensen die ons verzorgen, dan
ook voor allemaal. De Stichting
Bilthuysen, die de verpleging en
verzorging in ons huis aanstuurt,
stond erop een gezamenlijke lunch
voor alle personeelsleden te verzorgen. Daar zijn ze uitstekend in

frater Ton Oostveen

geslaagd. Uiteraard waren er ook
speeches, maar de gezamenlijke
ontmoeting stond centraal. Na
afloop kreeg elke medewerker een
leuk presentje als blijk van waardering. Bij de middagkoffie en de
start van de Tuinfair werd, nu in
aanwezigheid van fraters en bewoners, opnieuw een woord van dank
uitgesproken naar al die mensen
die het mogelijk maken dat wij hier
samen een goede oude dag hebben!

Tuinfair
Vanaf drie uur was het een gezel
lige drukte op ons terras. Onder de
bezielende leiding van Els Verhaaren waren er allerlei soorten buitenplanten te koop. Er waren dit jaar
geen poffertjes, maar de keuken
had wel voor heerlijke bowl en
mini-pizza’s gezorgd. Als verrassing was er appeltaart en boterkoek, gebakken door onze ‘eigen
dames’. De opbrengst van de Tuin
Fair ging naar Vluchtelingen Werk
Nederland. Voor Els was het een
middag met een schaduwrandje,
want zij gaat verhuizen naar
Brabant. “Maar ik kom volgend

jaar graag helpen hoor,” zei ze
geruststellend.

11
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Mee-leven met Javanen
Ook dit keer willen we onze schijnwerper weer even richten op een project dat mede
door de fraters financieel gedragen werd.
Al een flink aantal jaren namelijk
worden door het provinciaal
bestuur projecten ondersteund op
Java, Indonesië. De aanvragen
voor deze projecten komen van
pater Abel Tinga, een pater passionist en een goede bekende van
een aantal fraters.
Pater Tinga werkte vele jaren met
veel enthousiasme en betrokkenheid te midden van de Javanen en
doet jaarlijks een beroep op de
fraters voor financiële ondersteuning. Die wordt meestal graag toegekend zowel vanwege de relatie
met pater Tinga als vanuit de
betrokkenheid die er natuurlijk met
Indonesië gevoeld wordt.
Sinds vorig jaar is pater Tinga weer
terug in Nederland en woont hij in
het klooster van de passionisten in
Haastrecht, een plaatsje dat een
kleine 10 km van Gouda af ligt.
De Congregatie van de Passionisten is een kloostergemeenschap
die in 1721 gesticht is door de H.
Paulus van het Kruis (1694 – 1775).
In de naam zit het woord ‘passie’,
Cirebon haven

12

lijden. De herinnering aan Jezus’
lijden is voor passionisten de drijfveer om zich in te zetten voor mensen die vandaag de dag te lijden
hebben door ziekte of geweld,
voor hen die zoeken naar zin en
richting in hun leven, of in de verdrukking komen door gebeurtenissen en structuren van de maatschappij of de Kerk.
Passionisten willen treden in het

voetspoor van Jezus Christus en
leven in Zijn geest. Hij werd geráákt
door het lijden van de mensen die
Hij ontmoette. In Gods naam heeft
Hij zich tot het uiterste toe ingezet
voor hun welzijn en hun heil.
Zo willen Passionisten dat ook vandaag de dag doen: met passie.
Pater Abel Tinga beleefde dat in
Indonesië. Nu is hij weliswaar weer
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Cirebon station
in Nederland, maar zijn contacten
met de mensen op Java met wie hij
zo lang mee optrok, zijn gebleven.
Daarom deed hij de fraters ook
onlangs weer een verzoek om
steun.
Het betrof een project in de plaats
Ceribon aan de noordwestkust van
Java. De naam werd vroeger
geschreven als Chirebon of Tjirebon en betekent in het Soendanees
letterlijk ‘garnalenrivier’. De bijnaam
van de stad is dan ook Garnalenstad.
Het is een flinke havenplaats met
zo’n 300.000 inwoners en heeft
een oppervlakte van 37,5 km². De
haven is in 1865 gesticht door de
Verenigde Oost-Indische Compagnie, vooral voor de export van kruiden en specerijen, rietsuiker en
grondstoffen vanuit West-Java.
Rond 1900 werden er ook pakhuizen en andere, open opslagruimtes
gebouwd evenals een sigarettenfabriek van British American Tobacco.

haar uit China overgenomen bouwstijl.
De bevolking bestaat uit Soendanezen, Chinezen en Javanen. Islam
en christendom zijn de meest beleden godsdiensten.
Het project waarvoor pater Tinga
zich inzet, betreft een tentenverhuurbedrijf. Misschien klinkt het
een beetje als niet zo noodzakelijk,

De stad is altijd grotendeels een
echt Indonesische stad geweest,
wat inhoudt dat er weinig ‘koloniale’ gebouwen zijn. Wel heeft de
Chinese gemeenschap een sterk
stempel op de stad gedrukt, met Javaanse bruiloft

maar er zijn natuurlijk talloze
manieren om eerlijk in je levensonderhoud te kunnen voorzien en dit
is er één van.
De tenten zullen verhuurd worden
voor feesten (bruiloften en dergelijke) want het is niet iedereen gegeven een peperduur bruiloftsfeest in
een hotel te organiseren. Het geld
dat gevraagd wordt, zal gebruikt
worden voor de aanschaf van vijf
partytenten en aanvullend materiaal zoals tafels, stoelen, borden,
bestek, verlichting. Dit alles zal
vervolgens te huur worden aangeboden.
De aanvrager had eerst nog veel
grootsere plannen, maar pater Tinga schreef hem ervan overtuigd te
hebben dat het beter was klein te
beginnen en geleidelijk uit te breiden met de inkomsten vanuit de
verhuur.
Dat was in 2015 en werd zoals
omschreven gerealiseerd.
In maart jl. kwam er nog een aanvullend verzoek bij de fraters binnen voor de aanschaf van een
podium. Dit werd nog node gemist
bij de festiviteiten, evenals speciale
Javaanse bruidskleding. Pater Tinga zei dat die traditionele kleding
erg duur was in aanschaf, maar
dat hij hoopte ook hiervoor nogmaals een beroep te mogen doen
op de fraters.
Er werd nog een donatie nagestuurd door het provinciaal bestuur
en de tentenverhuur is nu volop in
bedrijf. Hopelijk hebben alle
bruidsparen een mooi feest en kunnen de mensen die de zaak runnen
er vele jaren een goede boterham
(of een flinke bak rijst) aan verdienen.
Adri Vergeer
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Kort Nieuws
Rondom de Paasdagen was er een hardnekkig
virus aan het werk in het St.-Jozefhuis in De Bilt. Er
waren nogal wat bewoners die getroffen werden
door het virus, dat diarree en overgeven met zich
meebracht. Aangeraden werd het naar buiten treden te beperken en bezoekers niet binnen te laten.
In die periode kwam frater Isidorus in het ziekenhuis terecht voor een verblijf van vier weken. Frater
Ben Doodkorte vond een week ziekenhuis wel
genoeg en was na één weekje weer thuis. Beide
fraters maken het naar omstandigheden weer
goed.
Van het algemeen bestuur kwam een brief waarin
frater Wilfried van der Poll werd benoemd tot
overste van het Religieus Huis Nederland – Fraters
van Utrecht. Over wat deze brief allemaal teweeg
bracht, leest u elders in dit blad onder de titel
‘Bestuurlijke wijzigingen en hun gevolgen’.

Op 21 maart nam mevrouw Fien van Mill, echtgenote van de trouwe organist van huize St.-Jozef,
haar intrek in genoemd huis. Zij moest herstellen
van een operatie aan haar heup. Na een verblijf
van zeven weken kon zij weer huiswaarts keren.
Op de feestdag van Onze Lieve Vrouw van het
Heilig Hart, patrones van de congregatie, hebben
drie Indonesische fraters hun altijddurende geloften
afgelegd. Deze gebeurtenis vond plaats in
Maumere (Flores).
De fraters Hieronimus en Ericson hebben beiden
Lodwar in Kenia verlaten en zijn teruggekeerd naar
Indonesië.
De postulanten die tot nu toe hun opleiding aan het
postulaat in Maumere kregen, werden officieel
naar Malang overgeplaatst. De gezamenlijke
opleiding voor de twaalf postulanten is op 9 januari van start gegaan en werd geopend met een
eucharistieviering.
Frater Wim Versteeg
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Frater David Mullink
diamanten jubilaris

was dit op loopafstand van het
St.-Gregoriushuis waar hij woonde,
maar zijn vertrek naar De Bilt
verhinderde hem niet te blijven

komen. En Utrecht blijft zijn bekoring behouden!
(Op de foto ziet u David met op de
achtergrond het nieuwe stadskantoor in het Utrechtse centrum.)
In het Bartholomeus Gasthuis gaat
David op de koffie in de zes huiskamers die het woonzorgcentrum
telt. Daar komen de mensen samen
voor de gezelligheid. Er wordt
gepraat en gelachen. Soms wordt
er ook individueel met iemand
gesproken, die dat graag wil. Mensen worden opgebeurd waar nodig
en er wordt samen gebeden.
Ze zijn er blij met David!

Tja, en dan is er nog een jonge
man 60 jaar frater. Nu vraagt u
zich natuurlijk af of hij dan nog wel
echt jong kan zijn, maar het ant
woord daarop is bevestigend. Oké,
hij wordt binnenkort weliswaar 78,
maar hij is nog volop actief, steeds
bezig en voor jan en alleman in de
weer. Hij is dus gewoon jong van
hart.
We hebben het over frater David
Mullink, die als 18-jarige jongeman
intrad bij de Fraters van Utrecht.
Een groot deel van zijn werkzame
leven heeft hij doorgebracht als
leraar mode en kleding. Hij heeft
ook heel wat jaren in Kenia les
gegeven in dat vak, vrouwen en
meisjes op weg geholpen bij naaivaardigheden en geholpen bij het
ontwerpen en naaien van school
uniformen voor de kinderen. Hij
denkt graag terug aan deze tijd.
In Nederland was hij leraar op de
modevakschool in Den Haag,
maar als kleermaker heeft hij ook
voor de medebroeders van de
eigen congregatie zijn sporen verdiend. Hij verrichte heel wat reparatiewerk en vele broeken die korter, strakker of juist wijder gemaakt
moesten worden, zijn door zijn
handen gegaan.

der ging hij zich her en der inzetten
als vrijwilliger. Hij doet dat nog
steeds, tot op de dag van vandaag.
Op donderdagen bijvoorbeeld zet
hij zich als vrijwilliger intensief in
als gastheer bij het Stiltecentrum in
Hoog Catharijne Utrecht. Hij verzorgt daar ook regelmatig het middaggebed om 12 uur. Als gastheer
is hij beschikbaar als gesprekspartner voor iedereen die daar binnenloopt. Want of je nu dakloos of
verslaafd bent, of gewoon eenzaam
en eens met iemand wilt praten: je
bent van harte welkom. Voor David
is dit heel dankbaar werk en hij
vindt er veel voldoening in.

Nadat hij de school verliet om van
zijn pensioen te gaan genieten,
werd het werk natuurlijk beduidend
minder, maar de tijd die vrijkwam,
vulde David op. Stilzitten was niets
voor hem.
Hij is een enthousiast tennisser Op vrijdagen gaat hij trouw elke
geworden en werkte daarmee aan week een dagdeel naar het Barthozijn conditie en gezondheid. Ver- lomeus Gasthuis in Utrecht. Vroeger

Thuis in De Bilt draagt hij zijn steentje bij als lid van de liturgische werkgroep; hij werkt mee aan de voorbereiding van diensten, gaat nu en
dan voor bij gebedsdiensten in de
kapel en zingt mee in het koor(tje).
David is tevreden met wat hij kan
en mag doen. Terugkijkend op zijn
kloosterleven is hij dankbaar, vooruitziend hoopt hij nog lang zijn
steentje te kunnen blijven bijdragen
aan het welzijn en geluk van medemensen, thuis, in de stad of waar
dan ook. Wij hopen met hem dat
hem dat gegeven mag zijn.
David, hartelijk gefeliciteerd met je
diamanten inkledingsjubileum en
nog vele goede jaren gewenst
temidden van allen die je dierbaar
zijn.
Adri Vergeer
15
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Jaar van barmhartigheid
Deel III

kijken of alles naar tevredenheid
geregeld kon worden, maar hij laat
zich niet weerhouden om zijn eigen
gang weer te gaan.

Barmhartige Samaritaan

Barmhartigheid, zo hadden we
eerder al geconstateerd, is niet het
makkelijkste woord in onze taal.
Schrijven kunnen we het nog wel,
maar dan. Wat doen we ermee,
wat is de praktijk?
Tot één conclusie waren we reeds
gekomen: om barmhartig te zijn
moet je zien, voelen, doen. Alle
drie en in die volgorde.
In deel I kwam de barmhartige
Samaritaan in beeld, in deel II de
verloren zoon.
Beide zijn parabels oftewel gelijkenissen. Nog even tussendoor ter
nadere toelichting: een parabel is
een kort verhaal, gewoonlijk gesitueerd in het dagelijks leven, dienend
om morele of spirituele waarheden
over te brengen.
Vaak wordt in een parabel een
persoon geconfronteerd met een
bepaald moreel dilemma, of een
persoon komt tot een dubieuze of
ondoordachte beslissing, zodat hij
naderhand met de gevolgen wordt
geconfronteerd. Dat zo’n beslissing
ongunstige gevolgen kan hebben,
begrijpt iedereen wel; maar de
16

En dan nog iets. De Samaritaan
zocht geen onheil, noch een gelegenheid om goed te doen. Hij was
gewoon onderweg en kwam
iemand tegen die in nood verkeerde. Dat raakte hem en hij deed er
iets aan. Hij, de Samaritaan, de in
het algemeen bepaald niet geliefde
luisteraar c.q. lezer wordt nu uitge- allochtoon die zich laat raken door
nodigd het beeld op de werkelijk- de autochtoon!
heid toe te passen.
En hoe het afgelopen is? Eigenlijk
Dit alles indachtig zou ik toch nog weten we dat helemaal niet.
een keer willen terugkomen op de Is de gewonde man helemaal
barmhartige Samaritaan. Onlangs genezen?
realiseerde ik me namelijk opeens Wist hij eigenlijk door wie hij in
dat hij gewoon zijn eigen leven elkaar geslagen werd en zijn de
bleef leiden! Dat wat hij deed voor daders opgespoord?
de medemens in nood zijn eigen Kon de man in de herberg blijven
leven niet in de weg stond. Best tot hij weer fit genoeg was en kreeg
een interessante invalshoek eigen- de herbergier al zijn kosten vergoed?
lijk.
Oké, hij had oog voor de ellende Heeft de gewonde man daar zelf
van een medemens. Hij stapte niet nog iets in bijgedragen of kwam
over hem heen of om hem heen, alles voor rekening van de Samarizoals een aantal anderen wel taan?
deed. Hij werd door het leed Is deze trouwens nog wel teruggegeraakt. Hij verzorgde de wonden. gaan?
Hij bracht de gewonde man naar Was de gewonde man er nog toen
een veilig onderkomen. Hij ver- de Samaritaan terugkwam of was
schafte de financiën die nodig hij inmiddels met de noorderzon
waren voor diens verdere verzor- vertrokken?
ging en genezing. Hij was dus Werd de Samaritaan bedankt?
De antwoorden op deze vragen
oprecht barmhartig.
Maar... daarna vervolgt hij zijn zijn kennelijk niet belangrijk, anders
weg, gaat hij door met waar hij waren ze er wel bij verteld. Het
mee bezig was. Hij zegt toe op zijn ging kennelijk puur om de Samariterugreis nog een keer te komen taan en wat hij deed.
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De Britse premier Margaret Thatcher heeft ooit gezegd: “Niemand
zou zich de barmhartige Samaritaan nog herinneren als hij alleen
maar goede bedoelingen had
gehad; hij had ook geld.”
Dat klinkt een beetje wrang, maar
er zit toch ook wel waarheid in.
Rijke mensen roepen al gauw achterdocht en jaloezie op, sommigen
zijn bovendien niet al te scheutig,
maar geld op zichzelf is geen
kwade zaak. Het is maar hoe je
eraan komt en wat je ermee doet.

En je hoeft niet per se een verkeersslachtoffer te reanimeren, iemand
van de verdrinkingsdood te redden, of de gewonden na een aanslag of brand te verzorgen.
Soms is het zo klein. Verdriet, eenzaamheid, wanhoop, angst, hulpbehoevendheid: je kunt ze zien als
je er oog voor hebt.
Zie je dat je kind gepest wordt, dat
het lastig gevallen wordt op Facebook?
Zie je dat je zus het moeilijk heeft
in haar huwelijk?
Zie je dat je broer zo onnatuurlijk
mager wordt de laatste tijd?
Zie je dat je buurvrouw eenzaam
is?
En doe je er dan wat aan, al is het
alleen maar een gesprek aanknopen, want wat aandacht en nabijheid zijn meestal al genoeg.
Een mens in nood, welke nood dan
ook, heeft het nodig dat iemand
hem ziet, met hem meevoelt en
bereid is even samen de weg te
gaan.
Echt zién, je laat raken en iets
doen; wie, wat of waar je ook bent.
En dat ongeacht het moment dat
het je overkomt. Daar gaat het om.

Het was voor mij een soort eyeopener. Letterlijk en figuurlijk naar
vermogen helpen, met bewogenheid als metgezel; zonder berekening, spontaan, zonder eerst voors
en tegens af te wegen.
Je niet laten afschrikken door vooroordelen of al dan niet eenzijdige
verhalen.
Je niet laten opzwepen en je het
hele land door laten meevoeren in
een heilloos gebrul tegen azc’s,
waardoor je als minderheid een
oneerlijk grote plek opeist in de
democratie die we zeggen hoog te
houden.
De moed hebben je eigen weg te
gaan met hart voor de mensen die De volgende tekst vind ik hier mooi
bij aansluiten.
je tegenkomt.

Jij bent een wonder,
ik ben een wonder,
maar we zien het niet meer.
We lopen elkaar voorbij,
Ik kijk jou niet aan
en jij kijkt mij niet aan.
We gaan ieder ons eigen gangetje.
We laten ons leven in lawaai en
vervuiling.
We laten ons opsluiten in betonnen
televisiekasten.
We staan beschreven in computer
systemen.
Ik heb een bestand over jou,
en jij over mij,
maar onszelf en elkaar kennen we
niet meer.
Je wordt geboren in een familie
waar afspraken, gewoonten en
wetten bestaan.
Je gaat naar school
waar je moet meedraaien.
Als je geluk hebt,
heeft men er aandacht voor jou
en ziet men meer in jou
dan een kruik die moet volgegoten
worden
met wijsheid en wetenschap.
Zijn we niet te dikwijls toeschouwer
in het leven,
mensen die langs de kant gaan
staan en toekijken?
We gaan aan het leven voorbij.
Maar we komen uit die verstikking los
als jij over mijn muurtje mag kijken,
en ik over het jouwe.
Wanneer we elkaar opnieuw in de
ogen gaan kijken
En woorden gaan spreken van
warmte en begrip,
dan zullen we elkaar ontdekken
en zullen we opnieuw het wonder zien
dat jij en ik enig zijn,
dat elke kruik enig is en waardevol!
Adri Vergeer
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ONS GEBED WORDT GEVRAAGD VOOR DE VOLGENDE DIERBARE OVERLEDENEN:
27 – 03 – 2016

Frater Arthur (Ab) van Brakel, in de leeftijd van 86 jaar,
te De Bilt.

21 – 04 –2016

De heer Aloys Doodkorte, in de leeftijd van 82 jaar,
te Groningen.
Broer van frater Ben Doodkorte.

12 – 05 – 2016

De heer Jozef Bernardus Maria (Jos) Hilhorst,
in de leeftijd van 86 jaar, te Delft.
Broer van frater Willibrordus Hilhorst.

“AL WORDT MIJN LICHAAM OOK AFGEBROKEN,
AL STERFT MIJN HART,
GIJ ZIJT MIJN ROTS, MIJN GOD,
DE TOEKOMST DIE MIJ WACHT…”
PSALM 73
frater David Mullink
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Kolommetje

GOD MAG WEER

Bestaat God, is er leven na de
dood?
Er is kennelijk leven na de dood,
want in de zeventiger jaren werd
gezegd: ‘God is dood’, maar God
is weer in. Hij leeft kennelijk weer.
Of is God nooit dood geweest?
Het besef dat mensen in onze tijd
zich gevormd hebben over God is
in ieder geval duidelijk veranderd.
God mag weer, en is niet alleen
voor softies. Helaas zijn er politieke
stromingen die godsdienst en godsdienstbeleving het liefst achter de
voordeur zouden willen verbannen.
Maar de mens die dieper nadenkt
over de zin en zingeving van het
leven, laat zich niet monddood
maken.
De belangstelling voor zingeving,
verdieping, spiritualiteit, meditatie,
stilteweekenden en bezoeken aan
kloosters of abdijen, is nog nooit
zo groot geweest als in onze tijd.
Mensen zoeken rust, stilte, verinnerlijking, verbinding met het onnoembare … God. En dat is wat religie
doet. Religare betekent immers: het
onnoembare met het noembare
verbinden.
De hectiek van onze tijd, het vele
moeten en geleefd worden, breekt
mensen op. Daarnaast hebben
grote groepen behoefte aan eigentijdse geloofsbeleving. Luisteren we
echter naar wat de laatste peiling
laat horen over de huidige geloofsbeleving van de gemiddelde Neder
lander, dan zegt deze dat zo’n 60
procent aangeeft niet meer te gelo-

ven. (Lees: niet meer kerkelijk is).
Is dit geen paradox in vergelijk met
het bovenstaande? Het klinkt misschien tegenstrijdig, maar dat is
het niet. Maar kerken lopen leeg,
hoe moet je dit dan rijmen?
Religieuze beleving of lid van een
kerkgenootschap zijn, dat zijn
twee verschillende dingen. God is
geen eigendom van een kerkgenootschap. En het beeld dat we
van God hebben zegt meer van de
mens dan van God. Het is niet voor
niets dat het tweede Woord van
de Tien Woorden van Leven zegt:
‘Maak je geen beeld van Mij’.
Wanneer iemand zich niet meer
herkent in wat er samen gevierd of
voorgehouden wordt, gaat een
mens op zoek naar plekken waar
de religieuze snaar wel geraakt
wordt. Men gaat verder kijken dan
zijn eigen tuintje. Als we over de
schutting durven te kijken kan dit
een enorme spirituele opleving
betekenen. Er zijn vele, vele mensen die na een zoektocht van jaren
weer zijn gaan geloven in de
Boodschap van Jezus van Nazareth. Die Boodschap van Liefde,
vergeving en bevrijding. Waarom?
Omdat ze ontdekt hebben dat de
verinnerlijking, de diepste laag van
geloven, het contact met God in
ons en de ander, een universele
taal spreekt dwars door alle levensbeschouwingen heen.
De hoop dit ook in eigen geloofsgemeenschap te kunnen en mogen
beleven is dan ook nog lang niet
vervlogen. De generatie die vijftig
jaar vernieuwing meegemaakt
heeft, is mondig. Wie in deze tijd
wil geloven, wil niet terug naar zijn

kinderjaren. Hij zoekt antwoorden
die aansluiten bij zijn alledaagse
leven, geloofsbeleving en ervaring.
God is immers meer dan alleen
liturgie. God moet je doen, want
God heeft geen andere handen
dan de onze. En als we samen
liturgie vieren, dan ruimen we
graag een plaats in voor God. Dat
is immers de diepere betekenis van
de Sacramenten. ‘Ruimte scheppen
voor God’. Dit ruimte scheppen
voor God begint bij jezelf. Het is
een kwestie van bewustwording.
Het is een je bewust worden van
die Geestkracht, die Liefdekracht in
ons, die wij God noemen. Dat is
wat Jezus beleefde aan Zichzelf.
De zanger Rob de Nijs zei in het
tv-programma ’het vermoeden’, in
een gesprek over God: ‘Ons
bewust worden dat God in ons is,
is een belangrijke stap. Maar nog
veel belangrijker is de vraag, ben
ik ook in God?’ Zolang wij God
nog ver buiten onszelf plaatsen,
blijft God een ‘tegenover’. Maar
Jezus zegt juist: ‘Maak van de twee
één’. Met andere woorden, hef die
scheiding tussen God en jezelf op.
Helaas voelen wij ons nog al te
vaak los van God. Laat staan dat
wij God in onze medemens (h)
erkennen. Het is daarom dat Jezus
zegt: ‘Een weldaad aan een medemens gedaan is aan God gedaan’.
Heus, God mag weer.
Maarten
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Bericht uit Lodwar

Van frater Hans Wennekes

Ik heb u al heel vaak verteld over
droogte in Lodwar, maar de klimaatverandering is ook hier enorm
goed merkbaar. We hebben weken
gehad met enorm hoge temperaturen. Op mijn veranda wees de
thermometer verschillende keren
44 graden aan. Bijna alle kinderen
kregen veel last van warmtepukkeltjes. Ook ikzelf zat onder de rooie
pukkeltjes. Gelukkig jeukte het niet.
Deze hitte werd gevolgd door
zware tropische buien. Met bakken
tegelijk kwam het water naar beneden. Heel Lodwar was een grote
waterpoel. Er zijn wel mooie wegen
aangelegd maar het regenwater
kan nergens heen. Dus het stroomt
de huizen en winkeltjes in. Er wor20

mijn huis. Het leek een groot meer
geworden. Mijn huis staat op een
klein heuveltje dus ik bleef droogvoets. Maar het was onmogelijk
om het veld over te steken om de
kerk te bereiken die aan de andere
kant van het veld staat. De rest van
de week moest ik de fourwheeldrive gebruiken om er doorheen te
komen op weg naar Nadirkonyen.
Ook Nadirkonyen was een groot
den dan zandzakken voor gelegd meer geworden en dan wordt het
en over lege colakratjes kun je bijna moeilijk om de dagorde van het
droogvoets het winkeltje bereiken. centrum te volgen.
Op een zondagmorgen begon de
regen tegen 6 uur. In een uur tijd Maar niet alleen het weer toont
was er zoveel water naar beneden zich onderhevig aan veranderingekomen, dat er geen droog plekje gen. De laatste paar jaar is er veel
meer over was op het veld voor meer in Lodwar veranderd. Alle
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straten zijn geasfalteerd. Zelfs op
een aantal kruispunten is straat
verlichting geplaatst, die werkt op
zonne-energie. De luchthaven is
voorzien van veiligheidsapparatuur
en zodanig afgesloten dat er geen
geiten meer op de startbaan kunnen komen. Er zijn nu vier verschillende maatschappijen die op
Lodwar vliegen. En er zijn nu meer
dan tien privébasisscholen, maar
er zijn ook twee privéscholen voor
middelbaar onderwijs gestart en
zij bieden beter onderwijs voor de
kinderen.
Daarnaast zijn er dependances
van twee universiteiten geopend:
de Mount Kenya Universiteit en de
Kibabi Universiteit. In Kibabi zijn
de fraters ooit begonnen met een
lerarenopleiding die veel later uitgebreid is tot een universiteit. Dan
zijn er twee colleges: Kenya
Medical Training College en de

Eldoret Technical Training Institute.
Deze studiecentra zijn een enorme
vooruitgang voor de bevolking
voor Lodwar. Voorheen was je, als
je kon studeren, aangewezen op
de mogelijkheden in Nairobi en
andere grote steden op meer dan
800 km afstand. Vooral de huisvesting was een groot probleem omdat
de meeste universiteiten en colleges
onvoldoende ruimte hebben om alle
studenten te herbergen. Ook wij,
Nadirkonyen, maken nu gebruik
van deze mogelijkheden. Het spaart
veel tijd en geld uit en de begeleiding en controle van de studenten
is er enorm door verbeterd. Enkele
stafleden studeren in avondcursussen en kunnen daarmee hun kennis
en vaardigheden uitbreiden. Tijdens
schoolvakanties zijn tentamens en
examens gepland.
Eén van de studenten is onlangs
een studie begonnen en kan tevens
parttime op het centrum werken om

zo voor haar familie een kleinigheid te verdienen. Ze heeft haar
verhaal geschreven; het volgt hieronder. Ik zeg u alvast tot de volgende keer. Het ga u goed en
hartelijke groeten van Hans.

Hallo, ik ben Christabel, een meisje
in het Centrum Nadirkonyen. Ik
kom uit een arme familie en werd
opgevoed door een alleenstaande
moeder. Om in ons levensonderhoud te kunnen voorzien, werkte
ze aan het weven van matten en
manden. Mijn vader stierf toen ik in
groep 5 zat en liet ons en onze
moeder achter. We zijn met vijf
personen in ons gezin en ik ben de
oudste. Mijn vader, die werkte als
chauffeur, was degene die voor
ons zorgde, maar na zijn dood
kregen we aan veel gebrek. Zo
was er geen geld meer om schoolgeld te betalen en uniformen te
kopen, hetgeen ertoe leidde dat
we van school af gingen. Ik ging
de straat op en werkte waar mogelijk bij mensen thuis: water halen,
afwassen of vuil afvoeren. Na al
dat werk kreeg ik slechts 100 shilling (90 eurocent) en dat gebruikte
ik dan om eten te kopen.
Ik had het geluk dat ik als een echt
straatkind werd opgemerkt door
een sociaal werker van Nadirkonyen en ik dank God, omdat zij
zeiden dat ze me weer naar school
zouden laten gaan.

Het eerste jaar bleef ik in het centrum zelf, maar daarna kon ik naar
groep 6 van de Nakwamekwi
basisschool, waarvoor alle gelden
en materialen beschikbaar werden
gesteld door Nadirkonyen.
Ik studeerde tot groep 9 en toen
wist een jongen me ervan te overtuigen dat hij van me hield en me
met alles zou willen helpen. Maar
het liep anders: ik werd zwanger
en hij ging ervandoor.
Opnieuw verliet ik de school en
ging ik naar huis. Na een aantal
maanden bracht ik mijn baby ter
wereld, een meisje, en ontdekte ik
dat het leven zonder opleiding erg
moeilijk was. Na anderhalf jaar
ging ik dus terug naar Broeder
Hans met de vraag me terug te
nemen op school. Hij was daartoe
bereid en zag erop toe dat ik
terecht kon op de Napeililim basisschool. Ik slaagde erin de basisschool af te ronden en toegelaten
te worden tot de eerste klas van de
Turkana Middelbare School voor
Meisjes waar ik mijn opleiding vervolg.
Op dit moment volg ik de opleiding
Geslacht en Gelijkheid en bid ik
hard om te bereiken dat er in onze
gemeenschap gelijkheid ontstaat
bij de behandeling van mensen. In
het programma werk ik ook in de
bibliotheek en help ik soms leerlingen die met bepaalde vakken
moeite hebben. Als tegenprestatie
daarvoor word ik zelf geholpen bij
het verkrijgen van wat geld om wat
voeding te kunnen kopen voor
thuis. Mijn opleiding volg ik nog
steeds heel gemotiveerd en ik doe
er ook alles voor om die tot een
goed einde te brengen.
Dank u allen!
Christabel
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Indonesische jubilarissen
Niet alleen Nederland, ook Indo
nesië kent zijn jubilarissen. Zo zijn
er op 12 juli zes 25-jarige jubilea
en wel in Malang van de fraters
Venansius en Adolf, in Nunukan
van de fraters Nikolaus en Adria
nus, in Kediri van frater Pius en in
Ndao-Ende van frater Petrus. Via
deze Onder Ons willen wij natuur
lijk allen van harte feliciteren met
hun jubileum en een mooie viering
ervan toewensen. Twee fraters wil
len we echter nader voor het voet
licht halen: de fraters Venansius
(algemeen overste) en Adolf (alge
meen secretaris). Vanuit hun functie
zijn zij zeer bekend bij hun Neder
landse medebroeders. We houden
het wel kort, want in augustus
komen beiden naar Nederland.
We zijn voornemens hen te inter
viewen en in de volgende Onder
Ons meer over hen te vertellen.
Voor ons verhaal over frater Venansius putten we uit een interview dat
frater Leo Ruitenberg recent met
hem had voor het blad Inko. Frater
Venansius werd geboren vlakbij
Semarang op Java als zesde kind
in een rij van zeven. Zijn lagereschooltijd en latere opleiding verliepen voorspoedig en hij werd leraar.
“Maar in mezelf was ik wel aan het
nadenken over mijn leven en wat ik
ermee wilde. Ik wilde in feite wel
leraar blijven om jongeren verder
te helpen in hun leven, maar dan
wilde ik me daar ook helemaal
voor geven,” zo zegt hij.
Op zeker moment hoorde hij over
de fraters Bunda Hati Kudus
(Utrecht) en kreeg het adres van
frater Rumoldus in Surabaya. Het
contact kwam tot stand en “in een
22

Frater Venansius

Frater Adolf

fraters hielden daar toezicht bij de
examens. Adolf wilde leraar worden en naast zijn studie daarvoor
bij de zusters, was hij actief in het
jongerenwerk en in pastorale activiteiten, zoals catechese en kerkkoor. Maar in 1990 ging hij naar
het postulaat van de Fraters van
Utrecht (BHK) en in 1991 werd hij
ingekleed in de congregatie.
De volgende tien jaar had hij
diverse functies en volgde allerlei
opleidingen, tot hij in 2002 werd
gevraagd of hij algemeen secretaris wilde worden van het Algemeen
Bestuur. Zich bewust van zijn
gebrek aan ervaring op dit terrein
was hij eerst boos en in de war.
Waarom hij? Er waren andere
Indonesische medebroeders die
meer geschikt waren voor die taak!
Maar gaandeweg, door warme,
open contacten met medebroeders,
ook in Nederland, door een groet,
een warme glimlach of een aanmoedigend woord, kreeg hij steeds
meer zelfvertrouwen en nam hij op
30 maart 2004 van frater Leo Ruitenberg het stokje over als algemeen secretaris.
Terugkijkend zegt frater Adolf: “Ik
kreeg de kans om Gods wil te
begrijpen en Zijn dienaar te zijn. Ik
dank Hem, mijn medebroeders,
vrienden en allen die me geholpen
en gesteund hebben op deze reis.”

week zat ik in het postulaat in
Kediri bij frater Bosco en was ik in
een andere wereld beland waar ik
niemand kende.”
Na het noviciaat werd hij leraar in
de vijfde klas en directeur van de
lagere school in Kediri. Vervolgens
was hij leraar Indonesisch aan de
vakschool en directeur van SMA,
de hogere middelbare school in
Malang. Over de jaren op de SMA
is Venansius heel positief, maar in
2006 kwam daaraan een eind
toen hij werd gekozen als lid van
het Algemeen Bestuur van onze
congregatie. Hij hoopte nog even
te kunnen terugkeren naar zijn
onderwijswereld, maar de keuze
tot algemeen overste in 2012 verhinderde dat. Het regelmatige reizen naar Kenia en Nederland en
de ontmoetingen daar vindt hij
verrijkend. Zijn verantwoordelijkheden als algemeen overste daarentegen ervaart hij soms als zwaar.
Over de voorbije 25 jaar zegt frater Venansius: “Ze zijn omgevlogen, en eigenlijk heb ik nog niet Frater Venansius, frater Adolf, met
enorm veel dank voor wat u deed
zoveel gedaan!”
en doet voor de congregatie, wenDe tweede jubilaris, frater Adolf, sen wij u een mooie viering van uw
gaf ons zelf enige informatie. Zijn zilveren jubileum. In gedachten
eerste kennismaking met de Fraters vieren we met u mee. En tot ziens in
van Utrecht was op de middelbare augustus!
Adri Vergeer
school van de Zusters van Steyl. De
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Financiële verantwoording
Giften tot Juni 2016
Voor Onder Ons
Voor Frater Hans Wennekes
								
MAART			
MAART
29 S.C.W.T.-G.
€ 20,1 AKWAABA
€ 2.000,G.J.J. v E.
€ 30,16 KBO DB-M
€ 666,66
M.W.J. v R.
€ 20,29 G.C.T.Z.
€
25,L.B.
€ 35,31 G.M.F.
€ 30,				
APRIL
APRIL			
1 E.J.B.
€ 100,4 G.vd H.
€
15,-		 AKWAABA
€ 2.000,7 A.C. v M.
€ 35,4 D.vB.-W.
€
20,11 S.G.N.
€ 100,5 W.J.G.
€ 100,13 G.A.E. v M.-S. € 25,26 H.M.K.
€
40,19 C.F. d V.
€ 25,20 C.L.B.
€ 30,
26 H.M.K.
€ 25,				
MEI
MEI				
2 AKWAABA
€ 2.000,3 H.A. vd L.
€
15,17 G.W.M. d W.
€ 100,12 A.A.
€ 25,25 AKWAABA
€ 700,24 A.K.
€
15,-		 Idem
€ 5.920,27 J.B.H.Z.
€ 50,-		
Hartelijk dank voor uw
zeer welkome giften.
Fr. Wim Janssen, adm.
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