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Van de redactietafel
Het jaar 2015 was voor de fraters in
Sint-Jozef te De Bilt een jaar waarin
we van drie huisgenoten afscheid
hebben moeten nemen. In mei van
frater Jan Smit; zijn in memoriam
heeft u kunnen lezen. In september
kwam mevrouw Christine VersteeghKoch te overlijden. Zij woonde de
laatste drie jaren samen met haar
echtgenoot Ries bij ons in het fraterhuis. En in oktober overleed plotseling pastor Theo de Groot. Over
Christine zowel als over pastor De
Groot, die vier jaar bij ons woonde,
heeft u in de afgelopen nummers
een artikel kunnen lezen. In Kort
Nieuws vertellen we iets over hun
overlijden.
Tijdens het in Indonesië gehouden
Buitengewoon Algemeen Zaken
Kapittel (BAZK) in september, werd
de bestuurbaarheid van de congregatie in de toekomst besproken. In
Nederland wordt de komende jaren
gewerkt aan een nieuwe bestuursvorm waarin ook plaats zal zijn
voor niet-fraters. Dit is nodig omdat
binnen onze ouder wordende
gemeenschap het aantal mensen
dat in staat is om leiding te geven
en te besturen steeds kleiner wordt.
Ook voor Indonesië geldt dat er
gewerkt moet worden aan een
andere opzet van besturen. Hoe
één en ander in elkaar steekt, kunt u
lezen in een verslag over de resultaten van dit kapittel.
Zoals gebruikelijk hebben we ook
dit jaar een ‘Kerstverhaal’. Er is
gekozen voor een verhaal dat raakt
aan het kerstgebeuren. Een pas
geboren kind, moederschap en de
problematiek van vluchtelingen
komen schrijnend aan het licht.
Dat de fraters in De Bilt vanaf sep-

tember 2015 een Soos kennen is de
meesten van u niet bekend. In een
verslagje geven we een korte inkijk.
Elke maandagmiddag van 14.30
uur tot 16.30 uur organiseert een
aantal vrijwilligers, onder leiding
van frater Frits, een gezellig samenzijn. Woont u in de buurt? Kom eens
langs en doe mee!
In onze serie projecten gesteund
door de fraters via het Provinciaal
Bestuur Nederland vertellen we dit
keer over een boeiend project in de
Filipijnen. Het verhaalt over de
Manobo-gemeenschappen in de
omgeving van Palimbang. Deze
mensen, die in hoofdzaak afhankelijk zijn van de rubberplantages,
cacao- en koffieteelt, hebben dankzij de steun vanuit Nederland een
aantal prachtige projecten op kunnen zetten. In het verslag ‘Mee-leven
met de Filipino’s’ leest u er meer
over.
De reorganisatie van het zorgteam
in ‘Sint-Jozef’, dat garant staat voor
de verzorging van de zorgbehoeftigen onder ons, is na bijna twee jaar
rond. Wij laten enkele teamleden
aan het woord en stellen de rest
aan u voor. Fraters en bewoners zijn
blij met hen en zij met ons.
Dat hulp voor het werk in Kenia

noodzakelijk is, weten we allemaal.
Maar wist u ook dat er een aantal
kleine groepen zijn in Nederland
die door hun activiteiten geld bijeen
brengen voor de projecten in
Lodwar? In het artikel Support voor
Kenia leest u er meer over.
Het Jaar van de Religieuzen, zoals
het afgelopen jaar door Paus Franciscus is uitgeroepen, loopt binnenkort ten einde. In een aantal zeer
lezenswaardige artikelen hebben
wij u hierover geïnformeerd. Het
komend jaar zal het Jaar van Barmhartigheid zijn. Startend met dit
nummer krijgt u van ons het komende jaar boeiende informatie over dit
onderwerp.
In de vorige nummers van Onder
Ons liet frater Hans Wennekes
enkele (oud-)pupillen aan het woord
over hun ervaringen met en steun
van het opvangcentrum Nadirkon
yen. Dit keer is Hans weer zelf aan
het woord. Naast klimaatproblemen, die zich ook in Lodwar steeds
meer aftekenen, doet zich nu een
ander probleem voor. Eén van de
hoofdsponsors, Terre des Hommes,
trekt zich na jaren van hulp terug.
Hans zoekt naarstig naar nieuwe
mogelijkheden om geldelijke ondersteuning te garanderen.
De gedichten zoals u die van ons
kent staan geheel in het teken van
Kerst.
Rest mij nog u allen, mede namens
de overige redactieleden een Zalig
Kerstfeest en een gezond en gelukkig Nieuwjaar toe te wensen.
frater Ton Oostveen
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opzetten van een valletje voor haar
Sinds ongeveer een jaar kent het
tegenspeler, dat ze vergeet voldoenFraterhuis St.-Jozef in De Bilt het
de op haar eigen stenen te letten.
fenomeen ‘soos’. Het was een idee
van de huisoverste, frater Henk.
Hij zag er wel wat in om zo eens in meerdere trouwe bezoekers van de
de week ‘s middags bij de thee de soos deze maandag verstek laten
sleur te doorbreken. Hij wist wat gaan.
vrijwilligers te mobiliseren voor zijn
plan, frater Frits bedacht de naam
en de soos was een feit.

Soos

Toegegeven, de ene week is de
belangstelling iets groter dan de
andere, maar er zijn toch altijd
trouwe, enthousiaste deelnemers
en toeschouwers te vinden bij de
“Tja,” zeiden de dames enigszins
soos op maandagmiddag.
Kennelijk werd er toch een gevoe- melancholiek, “het is jammer. Nu
komen wij vanuit De Bilt om hier
lige snaar geraakt!
elkaar bezig te houden. Maar volUw Onder Ons-reporter ging er gende keer beter, hoor. Wij komen
weer.”
ook eens een kijkje nemen.
Bij binnenkomst trof ze allereerst de
Aan een volgend tafeltje werd
sjoelbakkers aan met publiek.
Er werd vol verve gespeeld en je geklaverjast door frater Isidorus,
kunt rustig zeggen dat er soms zuster Antoine, een dame en een
iemand zelfs uitgesproken fanatiek heer. Ze leken prima op elkaar ingewerd, frater Frits bijvoorbeeld... Hij speeld en aardig tegen elkaar
zat uit volle borst te proberen zijn opgewassen. Bovendien straalden
stenen het goede vak in te verordon- ze uit er ook echt schik in te hebben.
neren en keek daar – laten we zeggen – zeer ‘geconcentreerd’ bij.

Een tafeltje verder zaten twee
dames saampies heel serieus te
rummikubben.
Degenen waar ze het als regel
mee speelden, konden er helaas
op dat moment niet bij zijn. Wegens
verblijf in het ziekenhuis, vakantie
en vergaderingen moesten trouwens

En verder?
Frater Ben had zich door een
‘vreemde’ mevrouw laten strikken
tot een potje dammen; dit omdat
ook hij het deze middag eveneens
zonder vaste partner moest stellen.
De mevrouw deed haar best, maar
verviel in haar oude fout. Die is
namelijk dat zij zo druk is met het

Op een goed moment was het dan
ook tik-tik-tik-tik en hup frater Ben
had een dam. Later nog een. En
om een lang verhaal kort te maken:
hij won overtuigend.
Ten slotte waren er ook nog twee
tafels, waar ondanks het soos
gebeuren gewoon koffie of thee
werd gedronken waarbij werd bijgepraat door de fraters Stanislaus
en Hilarius...

.... of bezoek werd ontvangen door
Siardus en Ben.

Het was gezellig, zelfs met een
bescheiden opkomst.
Vast en zeker voor herhaling vatbaar dus.
Iedere maandag soos!
Iets voor u? U bent welkom...
Adri Vergeer
5
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Moederschap

Een verhaal dat raakt aan het kerstgebeuren
Ze waren nu al meer dan een
maand in Marseille. Het kamp van
de Armeense vluchtelingen aan de
rand van de stad leek al op een
klein dorpje. Zo goed en zo kwaad
als het ging hadden ze voor onderdak gezorgd: de rijksten onder tenten, de anderen in de vervallen hutten, maar de meeste vluchtelingen
hadden niets beters kunnen vinden
dan de beschutting van kleden die
aan de hoeken omhoog gehouden
werden door stokken. Ze waren al
blij als ze een laken konden vinden
om aan de zijkanten te hangen,
zodat glurende ogen buiten gehouden werden. Dan voelden ze zich
bijna thuis. De mannen zochten werk
– het deed er niet toe wat – zodat
ze in ieder geval niet omkwamen
van de honger en hun kinderen iets
te eten hadden.
Alleen Mikali kon niets doen. Hij at
wat zijn buren hem gaven aan
brood en dat bezwaarde hem.
Want hij was een flinke jongen van
veertien, gezond en sterk. Maar,
hoe kon hij er ook maar aan denken om werk te gaan zoeken terwijl
hij letterlijk de last van een pasgeboren baby op zijn rug had. Sinds
de geboorte, waarbij hun moeder
overleden was, had het kind van ‘s
morgens vroeg tot ‘s avonds laat
gehuild van de honger. Wie zou
Mikali in dienst nemen als zijn
eigen landgenoten hem al van
hun onderkomen verjaagd hadden
omdat zij het ononderbroken
geschreeuw dat hen ‘s nachts wakker hield niet konden verdragen?
Mikali zelf was als verdoofd door
het huilen; zijn hoofd was leeg en
6

hij liep rond als een geest, uitge- moeder met een baby was, die mismergeld door gebrek aan slaap en schien medelijden met zijn baby zou
afmatting.
hebben. Dus daar ging hij, vol hoop.
Hun kamp zag er precies zo uit als
En altijd sleepte hij de oorverdo- dat van hem – dezelfde ellende.
vende last met zich mee, die was Oude vrouwen hurkten op strozakgeboren om hem – en zichzelf – ken op de grond; kinderen speelten onder te doen gaan en die zo’n den barrevoets in modderige plasslecht ogenblik had uitgekozen om sen. Toen hij er aankwam, liepen
op aarde te verschijnen. Iedereen verschillende oude vrouwen naar
luisterde er met wrevel naar – ze hem toe om te vragen wat hij wilde.
hadden zelf al zoveel problemen – Maar hij liep door en stond pas stil
en allemaal wensten ze vol medelij- voor de opening van een tent waar
den dat het maar dood zou gaan. een icoon van de heilige maagd
Maar dat gebeurde niet, want het hing. Binnen in de tent klonk het
pasgeboren kind vocht wanhopig gehuil van een baby.
om te blijven leven en schreeuwde
nog harder om eten. De radeloze “In de naam van de heilige
vrouwen stopten hun oren dicht en maagd,” zei hij in het Grieks, heb
Mikali liep rond als een dronken medelijden met deze arme wees en
man. Hij had geen cent op zak om geef hem een beetje melk. Ik ben
melk voor het kind te kopen en een arme Armeniër…”
geen enkele vrouw in het kamp
was in staat het de borst te geven. Op zijn woord verscheen er een
Het maakte iemand gek.
mooie donkere vrouw. Ze hield een
kind in haar armen dat gelukzalig
Op een dag kon Mikali het niet lag te zuigen aan de moederborst,
langer verdragen. Hij ging naar de zijn ogen halfdicht. “Laat het kind
andere kant van het kamp waar de eens zien. Is het een jongen of een
Anatoliërs waren: ook zij waren meisje?”
gevlucht voor de Turkse bloedbaden in Klein-Azië.
Mikali’s hart sprong op van vreugMikali had gehoord dat daar een de. Verschillende buren waren
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dichterbij gekomen en zij hielpen
hem de zak van zijn schouders te
halen waar zijn kleine broertje in
zat; nieuwsgierig keken ze toe. Hij
sloeg de deken terug.
De vrouwen schreeuwden van
afkeer. Het kind had niets menselijks meer. Het was een monster.
Het hoofd was enorm opgezwollen
en het ongelooflijk dunne lijfje was
helemaal in elkaar geschrompeld.
Tot op dat moment had het op niets
anders dan op zijn duim gezogen,
zodat deze opgezwollen was en
niet een meer in het mondje kon.
Het was afschuwelijk om te zien!
Mikali deinsde zelf terug.
“Heilige moeder!” zei een van de
vrouwen, maar dat is een vampier,
dat kind! Zelfs als ik melk had zou
ik het nog niet durven voeden.”
“Een ware antichrist,” zei een
andere, terwijl ze een kruis sloeg.
“Een waarachtig Turkenkind!”
Een oud wijf kwam dichterbij:
“Hout, hout!” krijste ze toen ze het
pasgeboren kind zag. “Het is de
duivel zelf!” Ze wendde zich tot
Mikali en schreeuwde: “Verdwijn,
ongelukskind, en waag het niet
hier ooit nog te komen. Jij brengt
ongeluk.” En met z’n allen joegen
ze hem weg onder het roepen van
dreigementen.
Tranen sprongen in zijn ogen terwijl hij wegging met het kind, dat
nog steeds huilde van de honger.
Hij liet zich op de grond zakken,
wanhopig, uitgeput. Nu was er
niets meer aan te doen. Het kind
zou van honger moeten sterven.
Toen hij opkeek stond er een man
voor hem die naar hem stond te
kijken. Mikali herkende de Chinees
die vaak naar het kamp kwam om
papieren prulletjes en amuletten te
verkopen, die niemand trouwens

van hem kocht. Vaak werd hij
nageroepen om zijn huidskleur en
zijn scheve ogen. En de kinderen
liepen achter hem aan terwijl ze
riepen: “Rare, rare poepchinees!”
Mikali zag dat hij vriendelijk naar
hem keek en zijn lippen bewoog,
alsof hij iets wilde gaan zeggen.
Uiteindelijk zei de Chinees: “Je
moet niet huilen, jongen...” Toen,
verlegen: “Ga met mij mee.”
Mikali’s enige antwoord was een
hoofdschudden: hij wilde weglopen. Hij had zoveel afschuwelijks
over de wreedheid van Aziaten
gehoord. In het kamp werd zelfs
gezegd dat ze de gewoonte hadden om – net als de Joden – christenkinderen te stelen om ze te
doden en hun bloed te drinken.

en toen deed een kleine vrouw de
deur open. Toen ze de man zag
bloosde ze en daarna brak er een
gelukkige glimlach door.
Ze maakte een kleine buiging voor
hen. Mikali bleef aarzelend op de
drempel staan tot de Chinees zei:
“Kom toch binnen, wees niet bang.
Dit is mijn vrouw.”
Mikali ging de kamer binnen die
hem vrij groot leek en die in tweeën
gedeeld was door een kleurig
papieren scherm. Alles was erg
schoon en netjes, al zag het er
armelijk uit. In de hoek zag hij een
rieten wieg. “Dat is mijn baby,” zei
de vrouw. Ze hield haar hoofd
bevallig scheef en glimlachte tegen
hem. “Hij is erg klein en heel mooi;
kom maar kijken.” Mikali kwam
dichterbij en bewonderde het kind
in stilte. Een mollige baby, nog niet
zo lang uit de duisternis van het
moederlichaam, lag vredig te
slapen onder een dekentje van

goudbrokaat, als een kleine koning.

Maar de man bleef toch staan zonder zich te verroeren. Dus volgde
Mikali hem maar, ten prooi aan
diepe ellende. Wat voor verschrikkelijks kon hem nu nog overkomen?
Terwijl ze voortliepen struikelde hij
bijna met het kind. De Chinees
kwam naar hem toe en nam het Toen riep de echtgenoot zijn vrouw,
kind in zijn armen, het zacht tegen verzocht haar op een strooien mat
zich aan drukkend.
te gaan zitten en legde zonder een
woord te zeggen het kleine uitgehongerde kind met een buiging op
haar schoot. De vrouw sloeg verbaasd het dekentje terug waar het
kind in gewikkeld was. Het kwam
tevoorschijn in al zijn afschuwelijke
uitgeteerdheid. Ze gaf een kreet
– een kreet van immens medelijden – en drukte toen de baby aan
haar hart en gaf hem haar borst.
Met een zedig gebaar sloeg ze
Ze passeerden verschillende onbe- een slip van haar gewaad over
bouwde stukken grond en toen haar borst, die gezwollen was van
ging de man een klein paadje in de melk, en over het arme kwijlendat naar een soort houten huisje de kind dat daar lag te zuigen.
voerde. Hij stond stil voor de deur
en klapte twee keer in zijn handen. Uit: ‘s Werelds beste korte
Een paar zachte stappen binnen verhalen, oktober 1974
7
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In de eerste Onder Ons van maart
dit jaar, berichtten wij u onder de
ludieke titel ‘BZKN en BAZK’ over
de op handen zijnde kapittels.
Daarna hielden wij u summier op
de hoogte over het verdere verloop bestuursstructuur van de congregavan een en ander, maar nu is er tie, in de tweede week over de toekomst van de congregatie in Kenia.
weer echt iets te melden.
Niet veel dus, maar wel ingrijpend.
Na afronding van het Buitengewoon Over beide onderwerpen werd
Zakenkapittel Nederland (BZKN) goed, diepgaand en in goede sfeer
werd in september jl. het Buiten van gedachten gewisseld en dit
gewoon Algemeen Zakenkapittel heeft er toe geleid dat er gedegen
(BAZK) gehouden in Malang Indo- besluiten konden worden genomen.
nesië. Achttien kapitularissen uit
Indonesië, Nederland en Kenia De discussie over de bestuursstrucnamen hieraan deel. Zes van hen tuur ging over de vraag of de indevanuit hun functie binnen het alge- ling van de congregatie gehandmeen bestuur of één van de provin- haafd moest blijven zoals deze is
ciale besturen, de andere twaalf vastgelegd in de Constituties, of
waren gekozen fraters, vier uit dat wijzigingen wenselijk zijn met
het oog op de toekomst.
Nederland, acht uit Indonesië.
Zij werden ondersteund bij hun Op dit moment zijn er twee provinberaadslagingen door een secreta- ciaal besturen verantwoordelijk voor
ris, gespreksleiders, tolken en notu- resp. het congregatiegebeuren in
listen, een vertaler en een fotograaf. Indonesië en Nederland. Voor de
Ten slotte waren er op uitnodiging Provincie Indonesië behelst het plan
van het Algemeen Bestuur nog vier van wijziging waarover tijdens het
toehoorders, twee uit Indonesië en kapittel gesproken werd, de mogelijkheid dat Indonesië als provincie
twee uit Nederland.
Niet zomaar even een vergaderin- in 2018 wordt opgeheven en dan
rechtstreeks onder het Algemeen
getje dus!
Daar waren de onderwerpen dan Bestuur gaat vallen. Ook heeft het
ook te belangrijk voor, al stonden er Provinciaal Bestuur de opdracht
gen om te experimenteren
maar twee onderwerpen op de gekre
agenda. In de eerste week werd met een communicatievorm tussen
gesproken over de toekomstige de communiteiten in Indonesië.

Resultaten
Kapittel

8

Het Algemeen Bestuur en het
Provinciaal Bestuur van Indonesië

dienen samen de jaren tot het reguliere kapittel van 2018 de juiste
weg te zoeken om de huidige taken
van beide in elkaar te vlechten qua
bestuur, ondersteuning, accommodatie, externe contacten e.d.
De Provincie Kenia werd al enige
jaren geleden opgeheven, dus
Kenia valt al rechtstreeks onder het
Algemeen Bestuur; daar verandert
dus niets.
Maar dan Nederland.
De leeftijd van de fraters in Nederland neemt alleen maar toe. En
alhoewel het natuurlijk mooi is, dat
zo veel fraters een hoge leeftijd
bereiken, levert dit gegeven toch
steeds meer problemen op voor
bijvoorbeeld het besturen van de
provincie. Het houden van kapittels
en het vinden van kandidaten voor
het provinciaal bestuur wordt
steeds moeilijker en zal op termijn
onhaalbaar blijken. Niemand is
ermee gediend dat er afgewacht
wordt tot er iets fout gaat of fraters
overbelast raken, vandaar dus dat
vooruitkijken en inspelen op de
toekomst een dienst zullen bewijzen zowel aan de fraters persoonlijk als aan de congregatie als
geheel.
De uitkomst van alle overwegingen
is de volgende: de Provincie Nederland wordt – wellicht in de loop
van 2016 – opgeheven en Nederland wordt een ‘Religieus Huis’
onder de directe verantwoordelijkheid van het Algemeen Bestuur.
Eén van de leden van het Algemeen Bestuur zal Nederland in zijn
portefeuille krijgen, met dien verstande dat hij de speciale taak
krijgt om veel tijd en zorg te besteden aan de begeleiding en ondersteuning van Nederland.
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Nu moet u niet meteen denken dat
alle Nederlandse fraters op die
datum in hetzelfde huis (gebouw)
moeten wonen, nee, het gaat om
de personen die allen tot dezelfde
gemeenschap behoren, waar ze
ook wonen. Deze groep van mensen vormt dus het ‘Religieus Huis’.
Deze gemeenschap krijgt een religieus huis-bestuur en een religieus
huis-beraad. Tot dit beraad behoren allen die bij het religieus huis
ingeschreven staan.
Door deze wijziging wordt het provinciaal bestuur opgeheven en is er
ook geen provinciaal kapittel meer,
die taken worden overgenomen
door het bestuur en het beraad van
het religieus huis.
Het zal wel even wennen zijn,
maar wij zijn niet de eerste congregatie die voor deze vorm kiest. Het
is ook niet zomaar uit de lucht
komen vallen, nee, we zijn al een
paar jaar met deze materie bezig
en er werd ook al op een eerder
kapittel met elkaar over gesproken.
De kapitularissen hebben een goed
gevoel bij deze beslissing want,
zeggen ze: “Zo kunnen wij vol
goede moed verder op de weg
naar onze voltooiing.”
Maar dan het tweede thema, met
als kernvraag: nemen we in onze
congregatie wel of niet Keniaanse
jongemannen op?
Die vraag komt met regelmatige tussenpozen terug en verlangt derhalve
een duidelijk besluit. Om een beeld
te krijgen heeft het Algemeen
Bestuur de afgelopen tijd een nader
onderzoek ingesteld naar eventuele
interesse bij jongeren voor toetreding tot onze congregatie, en –
mocht die interesse er zijn – naar
inschatting van de dan benodigde
mankracht en financiële middelen.
De animo bleek echter weinig of

niet te bestaan en het opnemen van
Keniaanse jongemannen zal dan
ook niet doorgaan. Er zitten te veel
haken en ogen aan, vooral op het
gebied van mankracht.
Naast de vraag rond kandidaten,
is uitvoerig gesproken over de huidige situatie van onze congregatie
in Kenia. Die ziet er wat somber
uit. Er zijn te weinig medebroeders
werkzaam en het loopt niet echt
lekker. Aan het Algemeen Bestuur
én het Provinciaal Bestuur Indonesië is gevraagd om samen een
concreet plan van aanpak op te
stellen om de moeilijkheden de
baas te worden die de medebroeders ginds ervaren.
Er is dus veel werk aan de winkel.
De herstructurering van gezagsstructuur en de voorbereiding van de
wijziging van de Constituties kunnen
definitief in werking gezet worden.
Het afscheid van de fraters na het
kapittel was roerend.
Het spits werd afgebeten door frater Antonius, 84 jaar en nog
Nederlands sprekend.
“Onze stichter heet Schaepman
oftewel herder en wij zijn allemaal
schaapjes van hem, waar we ook
wonen in Indonesië, Kenia of
Nederland!” zei hij en om die
reden had hij het lied ‘Op de grote
stille heide…’ aan de jonge fraters
geleerd. (We schreven al over dit
lied in Onder Ons van maart jl.).
Gelukkig was de volledige tekst
aanwezig, want meer tekst dan die
eerste regel kennen wij Nederlanders meestal niet!
Volksliederen uit de diverse regio’s
hoorden er ook bij; we werden onthaald op traditionele Florinese liederen en dansen. Maar ook de gasten
werden niet vergeten; zij werden
verrast met traditioneel geweven
kains (omslagdoeken of sarongs).

De klap op de vuurpijl was van
frater Kardinus, die onbekend talent
bleek te hebben voor goochelen,
speciale figuren knippen en poloshirt opvouwen in een hoog tempo!
Het was hartverwarmend allemaal,
vooral door de aanwezigheid van
zo’n veertig, meest jonge medebroeders uit alle vier de huizen van
Malang.
Er is heel wat gezongen, geklapt
en gelachen! En dat meerderen
spontaan een gitaar of bongo pakten en samen speelden, was iets
om jaloers op te zijn, om dan nog
maar niet van het stemmenmateriaal te spreken!

Kortom het was een geweldig
afscheid, waaraan iedereen met
veel genoegen terug zal denken.
Nu op naar een gewijzigde situatie
die allen ten goede zal komen.
Fraters, succes!
Lezers van Onder Ons, u zult in de
nabije toekomst beslist meer te
lezen krijgen over de totstand
koming van het Religieus Huis.
Adri Vergeer
(bron: reisverslag fr. Leo Ruitenberg
www.fratersvanutrecht.nl)
9
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Het Jozefhuis-team
Toen de Fraters van Utrecht in de
jaren zeventig uit de grote St.Jozefkweekschool trokken, en een
kleiner nieuw huis betrokken op het
eind van het terrein, was er ook de
noodzaak goede medische zorg te
krijgen voor de ouder wordende
fraters.
Konden we het voordien af met
onze eigen ziekenfraters en met
zusters van aanverwante congregaties, nu moesten we uitzien naar een
zorginvulling die beantwoordde
aan de eisen van deze tijd. In goed
overleg kwam er na verloop van tijd
een convenant tot stand tussen de
Fraters van Utrecht en de Stichting
voor Verpleging en Verzorging Beukenstein in Driebergen, die vanaf
dat moment het personeel van de
zorg en verpleging in dienst had en
aanstuurde.
Toen we begin jaren 2000 het fraterhuis aan de Schorteldoeksesteeg
gingen verbouwen, er twee grote
vleugels bijgebouwd werden met
24 nieuwe appartementen en er
tevens een kapel en meerdere grote
zalen bij kwamen, werd het geheel
een prachtige behuizing voor de
fraters in Nederland. We hadden
nu grotere en kleinere wooneenheden waar ieder een keus in kan
maken.
Centraal in deze nieuwe zetting
waren de kapel, de huiskamer, de
recreatieruimte en de medische
hulppost. De keuken en de eetzaal
bleven in het oude gedeelte van
het gebouw.
De samenwerking met Beukenstein
bleef, maar toch kwam er in 2014
na zo’n 20 jaar een einde aan
10

vanwege een fusie tussen Beukenstein en Stichting De Opbouw.
Het Provinciaal Bestuur Nederland
van de congregatie sloot vervolgens een nieuw samenwerkingsverband met Stichting De Bilthuysen,
die eveneens onderdeel uitmaakt
van De Opbouw, waarmee de personele bezetting en de verzorging
en verpleging van de fraters in het
Fraterhuis St.-Jozef in De Bilt wederom werden gewaarborgd.

VIG = verzorgende individuele
gezondheidszorg.)

Helène is verpleegkundige niveau
4:
Jetta en Ineke zijn EVV / VIG,
Marcel, Eric, Susanne, Martine en
Anke zijn VIG niveau 3,
Pietriënne is leerling VIG niveau 3,
Ivonne is helpende niveau 2,
Greet en Irma zijn helpenden
niveau 2 / huiskamer,
en Stef ten slotte is stagiair helpenEén en ander draait nu ruim een de niveau 2.
jaar onder de nieuwe paraplu en
je kunt zeggen dat de ‘kinderziek- We konden ze niet allemaal tegetes’ eruit zijn. Men is aan zijn lijk op de foto krijgen, maar aan
‘nieuwe baas’ gewend en huishou- het eind van dit artikel lachen vijf
ding, verzorging en verpleging in van hen u toe.
deels nieuwe samenstelling zijn
Helène van Rijswijk heeft als teamweer op elkaar ingespeeld.
Het leek de redactie van Onder manager de leiding van de medische
Ons dan ook een goede zaak om zorg in handen en zorgt, samen met
u eens nader kennis te laten maken de leiding van het huis St.-Jozef, voor
het reilen en zeilen daarvan. Zij
met het huidige Jozef-team.
maakt de takenlijsten voor de werkEerst voor wat betreft de organisa- nemers, ziet toe dat er voldoende
hulp is, vult aan als dit nodig is en
torische kant.
Hoe moeten we ons de hulp voor- zorgt ervoor dat de werkzaamheden
goed en adequaat worden uitgestellen?
Is alles neutraal en zoals in alle voerd.
Helène vertelt me: “Om een
reguliere zorginstellingen?
Hebben we er zelf nog iets in te behoorlijk groot team goed te laten
functioneren, moet je samen staan
zeggen?
Ik zal proberen het begrijpelijk uit voor je werk. Ieder hoort zijn of
haar steentje bij te dragen en langte leggen.
We hebben te maken met een heel zamerhand hebben we zo een
team van verschillende soorten team opgebouwd, dat samen in
werknemers in de zorg. Totaal verantwoordelijkheid, de zorg in
bestaat dit team uit 13 personen. ons huis verzorgt. De teamleden
Onderstaand noemen we ze met hebben er plezier in, het werk is
prettig en men voelt, ook bij de
functie.
huisgenoten, dat er rust en vertrou(Ter verduidelijking: EVV = eerst wen is gekomen na een onduide
verantwoordelijke verzorging en lijke, onzekere start in de zorg bij
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de fraters.” Helène is blij met de samen: het verlichten van symptogemaakte progressie in het St.- men, de aandacht voor psychosociale en spirituele problematiek en
Jozefhuis.
een goede organisatie van zorg.
Ook aan enkele andere vaste zorg- Van belang in de stervensfase zijn
medewerkers heb ik gevraagd om met name adequate verlichting van
wat inlichtingen. Anke en Martine, pijn en andere symptomen, het
twee medewerkers op niveau 3 in behouden van een gevoel van conde verzorging, konden me heel trole over het eigen leven, het
duidelijk aangeven wat de taken nemen van duidelijke beslissingen
van de verschillende niveaus inhou- door zorgverleners, het voorbereid
worden op het sterven, de mogeden.
Tevens kan Anke mij nog wat lijkheid krijgen het leven af te ronnadere informatie geven over haar den en het versterken van de band
werk in de huiskamer: “Als VIG’er met de naasten.
(individuele gezondheidszorg) star- “Wij zijn ons bewust van de
ten we de dag met het verzorgen belangrijke gebruiken en rituelen
van de bewoners (douchen, aan- behorende bij het katholieke
kleden, steunkousen aantrekken, geloof. Als zorgmedewerkers gaan
medicamenten uitdelen enz.). Het wij daar zo respectvol mogelijk
is ook altijd fijn om te zien hoe de mee om.”
bewoners dan weer netjes en klaar
zijn om de nieuwe dag te begin- Marcel vertelt mij in een gesprek:
nen. Uit het directe contact met de “Dit jaar zijn we met De Bilthuysen
fraters halen we veel voldoening. in zee gegaan. Ik stond er aanvanNaast contact met de fraters heb- kelijk wat huiverig tegenover. Maar
ben we ook veel overleg met colle- gaandeweg begon ik steeds meer
ga’s en met externe diensten, zoals vertrouwen te krijgen in de zorgde huisartsen, apotheek, en zieken- voorziening in het fraterhuis. Doordat het team nu met een redelijk
huismedewerkers.”
Verder vertelt Anke, dat er een vaste bezetting werkt, is de afstemaparte taak is voor wat betreft het ming op elkaar en op het werk bij
verlenen van palliatieve zorg. Bij de fraters als een zorgverlening
de zorg rond het sterven komen stukken vooruitgegaan. De fraters
alle aspecten van palliatieve zorg voelen zich nu gehoord. Ik sta hier

als mens, en doordat de zorg langzamerhand zo uitgekleed is en het
persoonlijk welzijn steeds minder
kans krijgt, wordt het voor vele zorginstellingen steeds moeilijker. Hier
in St.-Jozef kan ik nu meer doen
voor de personen zelf, ik denk aan
het totale mensbeeld van ieder
afzonderlijk. Alle facetten worden
meegenomen. Ik ben blij dat dit
hier mogelijk is geworden.”
Als laatsten wil ik Irma en Greet
noemen. Zij werken in de huiskamer
waar mensen voor zover nodig, bij
bijvoorbeeld maaltijden of koffiedrinken, extra hulp krijgen. De
dames houden echter ook gedurende de rest van de dag een
oogje in het zeil, zorgen bovendien
voor een bloemetje her en der en
verhogen daarmee beslist de sfeer
en gezelligheid.
De fraters, en de huisgenoten die
er de laatste jaren bijgekomen zijn,
hebben het gevoel dat ze goede
zorg krijgen en dat er met liefde en
plezier gewerkt wordt in onze snel
verouderende woongemeenschap.
Dank gaat uit naar alle medewerkers.
Frater David Mullink
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Mee-leven met Filipino’s
Een poosje geleden heeft het provinciaal bestuur een verzoek gehonoreerd van de Filipijnengroep
Nederland. Het verzoek ging om
een speciaal project en behelsde
een bijdrage, bestemd voor de
aanplanting en het onderhoud van
rubberbomen, in combinatie met
koffie, cacao, maïs en andere
voedselgewassen.
De eerste fondsen om met het project te starten, werden door Filipijnengroep Nederland geworven in
Nederland en Zweden. Met een
eenmalige bijdrage van € 1.750
wordt één hectare met zaailingen
aangeplant en kunnen twee kinderen zes jaar naar school. Na die
zes jaar kan het schoolgeld voor de
kinderen betaald worden uit de
opbrengst. Hierna zijn geen fondsen van buiten meer nodig. Dan zal
het project zelfstandig doorlopen en
stap voor stap worden uitgebreid.
Vooral dit aspect van scholing
sprak de fraters als leden van een
onderwijscongregatie natuurlijk erg
aan!
De Filipijnse archipel, met een totale oppervlakte van 300.000 km2,
ligt in zuidoost Azië tussen Indonesië en Taiwan en bestaat uit meer
dan 7.000 eilanden, waarvan er
ongeveer 1.000 worden bewoond.
Er is een tropisch klimaat met vrij
veel regelval en veel tyfoons in de
regentijd. De ergste in recente jaren
was de tyfoon Haiyan van 2013,
waarbij zo’n 10.000 doden en een
veelvoud aan daklozen te betreuren vielen.
Maar ook in oktober jl. nog maakte
men kennis met de verwoestende
12

krachten van de natuur. Dit keer
was het de tyfoon Koppu, die weliswaar gelukkig veel minder levens
eiste, maar wel enorme schade
toebracht.
De Filipijnen zijn volgend jaar pas
70 jaar formeel een onafhankelijke
republiek. Daarvoor waren ze als
kolonie bezet; eerst door Spanje
en later door de Verenigde Staten.
Het bestuurssysteem toont dan ook
tot op de dag van vandaag veel
overeenkomsten met dat van de
Verenigde Staten.
De bevolking bestaat uit 100 miljoen inwoners, waarvan ongeveer
40 procent jonger is dan 15 jaar.
De helft van de bevolking woont
op het platteland, een kwart onder
de armoedegrens. Veel Filipino’s
ontvluchten de armoede en gaan
in het buitenland werken. Er zijn
honderdduizenden Filipijnse migranten in het Midden-Oosten, de V.S.
en Europa; naar schatting verblijven er acht- tot twaalfduizend van
hen in Nederland.

in het uiterste zuiden van de Filipijnen op Mindanao, het grote zuidelijke eiland van de Filipijnse archipel. Palimbang bestaat uit 40 dorpen en dorpjes met in totaal
ongeveer 80.000 inwoners. Hiervan behoort iets minder dan 10
procent tot het inheemse volk van
de Manobo. De inwoners van
Palimbang behoren tot de armste
laag van de Filipijnse bevolking.
Er is aan veel zaken gebrek: aan
sociale voorzieningen, gezondheids
zorg, er is een tekort aan scholen,
leraren en leermiddelen, er is geen
waterleiding en nauwelijks elektriciteit. Deze verwaarlozing door de
overheid komt mede voort uit jarenlange gewapende schermutselingen tussen het moslimverzet en het
regeringsleger. Sinds de vredesovereenkomst die in 2013 werd
gesloten, is het er nu rustig en
komen projecten gemakkelijker van
de grond.

De Manobo-gemeenschappen die
in Palimbang wonen, behoren tot
de allerarmsten van het land. Ze
lijden tegenwoordig een seminomadisch bestaan of een bestaan
met vaste woonplaats waarbij ze
landbouw bedrijven, terwijl ze
voorheen als nomaden van de
jacht en het verzamelen van eetbare planten en vruchten leefden.
Ze wonen al generaties lang in de
heuvels en beschouwen dit terrein
als hun heilige en gemeenschappelijke voorouderlijke grond.
Aangezien ze in verafgelegen
gebieden wonen en niet of nauweHet project waarvoor bij de fraters lijks onderwijs hebben genoten,
ondersteuning werd aangevraagd, hebben ze te maken met achterstelwerd onlangs gestart in Palimbang, ling en sociale uitsluiting. Daardoor
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bezitten ze weinig zelfvertrouwen
en hebben ze moeite om voor hun
belangen op te komen, wat het
voor buitenstaanders gemakkelijk
maakt om hen te bedriegen en uit
te buiten. Grote bedrijven hebben
dan ook decennia geleden al het
bos in het gebied waar zij wonen
gekapt.
Ervaringen hebben uitgewezen dat
alfabetisering en onderwijs belangrijke instrumenten zijn om mensen
voor hun rechten te laten opkomen.
Door scholing van de jongere generatie zullen de Manobo’s op termijn
sociaal en economisch weerbaarder worden. Het zal hen helpen om
zich te ontworstelen aan de grote
armoede waarin ze leven.
In het project krijgt ook een flink
aantal meisjes de kans onderwijs te
volgen. Kinderen uit gemeenschappen van de Manobo willen graag
naar school, maar scholen zijn er
nauwelijks en daarom moeten de
kinderen daarvoor naar de kust
dorpen. Ze komen dan in de kost bij
gastgezinnen, die hen uit solidariteit
kosteloos onderdak bieden. De reiskosten, de kosten voor schoolboeken en ander schoolbenodigdheden
kunnen veel ouders echter niet betalen. Daarom blijven kinderen noodgedwongen thuis en helpen in het
huishouden of op het land.

bomen en struiken worden volgens
een van te voren opgesteld plan in
velden aangeplant, verspreid over
het woongebied van de Manobo.
De combinatie van rubberbomen
met koffie- en cacaostruiken werkt
prima, want de rubberbomen voorzien de koffie- en cacaostruiken
van de schaduw die ze nodig hebben om goed te groeien en vrucht
te dragen. Cacaostruiken dragen
vrucht na twee jaar en koffiestruiken na vier jaar, rubberbomen
beginnen in het zevende jaar melksap te produceren waarvan latex
wordt gemaakt.
Vier jaar geleden
is een aantal
proefvelden met
rubberbomen aangelegd van enkele
hectares
groot,
met
daartussen
voedselgewassen.
Inmiddels zijn op een aantal plaatsen ook koffie- en cacaostruiken
tussen de rubberbomen geplant.

de giften worden ook zes jaar lang
de kosten voor het naar school
gaan voor de kinderen betaald. De
gezinnen planten voedselgewassen tussen de bomen en struiken,
zoals maïs, zoete aardappel en
cassave (maniok), waardoor zij vrij
snel voedsel en een klein inkomen
verwerven. Voor het uitvoeren van
deze activiteiten krijgen zij training
en begeleiding.
Een deel van de opbrengst van rubber, koffie en cacao is voor het
gezin en de rest gaat naar het op
te zetten Manobo Educatie Fonds.
Na enkele jaren kan hieruit het
schoolgeld voor meer kinderen
betaald worden. In komende jaren
kan hierdoor een toenemend aantal kinderen basis- en vervolg
onderwijs volgen.
In een later stadium, als de
opbrengst van de rubberbomen
toeneemt (na 10 tot 12 jaar), zullen
er ook scholen in het Manobowoongebied gebouwd worden.
Het project zal tenminste gedurende 35 tot 40 jaar doorlopen.

Van de ingezamelde giften worden
zaailingen aangeschaft en gezin- We denken dat de fraters in dit
nen met kinderen krijgen een halve project een zinvolle besteding van
tot hele hectare om de zaailingen hun donatie gevonden hebben.
Adri Vergeer
te planten en te onderhouden. Van

Het woongebied van de Manobo
is uitermate geschikt voor rubber,
koffie en cacao. Dat komt omdat
het in bergachtig gebied ligt, waardoor het koeler is dan aan de kust
en omdat er het hele jaar door
regen valt. Op één hectare grond
kunnen 460 bomen en struiken
worden geplant. Met vervanging
van zaailingen en jonge bomen
die doodgaan, zijn er per hectare
500 bomen en struiken nodig. De
13
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Jaar van barmhartigheid
Deel i

Bijgaand logo is ontworpen door
de Sloveense jezuïet en kunstenaar
Marko Ivan Rupnik. Het vermeldt
het motto: ‘Barmhartig als de
Vader’, ontleend aan het Lucasevangelie (Lc. 6, 36).
Reden voor dit ontwerp is het feit
dat de paus heeft opgeroepen tot
een Jaar van Barmhartigheid. En
dat niet alleen; het wordt bovendien een heilig jaar.
Voordat we nader ingaan op de
barmhartigheid, is het misschien toch ook wel leuk of
interessant om eerst even
op de betekenis van een
heilig jaar en de rituelen die daarbij horen in
te gaan. Een heilig jaar
wordt als regel eens in
de 25 jaar uitgeroepen.
Als regel. Het gebeurt
wel dat er binnen die tijd
nogmaals een heilig jaar
is, maar dat heeft dan een
bijzondere reden, zoals nu 50
jaar na Vaticanum II.
Het aangekondigde heilig jaar
begint op 8 december 2015, het
hoogfeest van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria, en sluit af op
20 november 2016, het hoogfeest
van Christus Koning.
“Ik heb de datum van 8 december
gekozen”, lichtte de paus toe,
“omdat die vol van betekenis is
voor de recente geschiedenis van
de Kerk. Ik zal namelijk de Heilige
Deur openen op de vijftigste verjaardag van de afsluiting van het
Tweede Vaticaans Oecumenisch
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Concilie. De Kerk behoort die
gebeurtenis levend te houden.
Voor haar begon een nieuw traject
in haar geschiedenis.”
Behalve in de Sint-Pieter zijn er
heilige deuren in de Romeinse
basilieken Sint-Jan van Lateranen,
de H. Maria Maggiore en SintPaulus buiten de Muren. Ook deze
worden geopend en wel op de
derde zondag van de Advent, 13
december 2015. In elk
Nederlands
bisdom
worden eveneens één
of meer heilige deuren aangewezen
en geopend.
Heilige deuren?
Het motief van de
heilige deur wordt
gevonden in de
bijbel. In de psalmen wordt gesproken over ‘Open de
poort die gerechtigheid
heet’ en de evangelist Lucas
noemt ‘een deur die het leven binnenleidt’. Ook in de visioenen van
mystici zijn deuren een belangrijk
gegeven.
Hoe oud de traditie rond het
gebruik van een Heilige Deur precies is, is niet bekend. Er is een
aantal vermeldingen gevonden,
die stammen uit de Heilige Jaren
van 1400 en 1450. Deze doen
vermoeden dat er toen al sprake
was van een oudere traditie.
Alleen tijdens de Heilige Jaren
waren de deuren open en zichtbaar. Normaliter waren en zijn ze
namelijk dichtgemetseld en voor-

zien van een pauselijk sluitzegel.
Sinds 1975 wordt de Heilige Deur
in de Sint-Pietersbasiliek niet meer
dichtgemetseld, maar afgesloten
met een bronzen poort.
Maar nu naar het thema.
Barmhartigheid is het tonen van
erbarmen, van mededogen met
mensen die het moeilijk hebben.
Barmhartig zijn zij die zich ontfermen over hun medemensen, die in
woord en daad hulp en ondersteuning bieden aan degenen die
daaraan behoefte hebben.
Jodendom en christendom hebben
eeuwenlang een fundamenteel verschillende benadering gehad van
het begrip ‘barmhartigheid’. In het
jodendom is barmhartigheid gefundeerd in de Tora, waar het
beschouwd wordt in termen van
plichten en rechten. Barmhartigheid in het jodendom heeft twee
belangrijke aspecten: gerechtigheid en daden van liefhebbende
vriendschap. Volgens de oude
Joodse traditie was een Jubeljaar,
dat elke vijftig jaar werd gevierd,
bedoeld om de gelijkheid te herstellen tussen de kinderen van Israël, met nieuwe kansen voor families
die hun bezit verloren hadden en
zelfs hun persoonlijke vrijheid.
Bovendien herinnerde het jubeljaar
de rijken aan de tijd wanneer de
Israëlische slaven weer hun gelijken
zouden zijn en hun rechten zouden
terugeisen.
In het christendom werd barmhartigheid altijd gefundeerd in de
goedheid van God. Daarom werd
christelijke barmhartigheid steeds
beschouwd in termen van genade,
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gunst en deugd. Barmhartigheid is
in het christendom een belangrijke
deugd. De Zeven Werken van
Barmhartigheid werden in de middeleeuwen samengesteld als de
leidraad voor een godvruchtig
leven. Ook uit de gelijkenis van de
Barmhartige Samaritaan in het
evangelie volgens Lucas blijkt een
grote waardering voor onzelfzuchtige daadkracht.
De zeven werken van barmhartigheid zijn:
1. De hongerigen spijzen
2. De dorstigen laven
3. De naakten kleden
4. De vreemdelingen herbergen
5. De zieken verzorgen
6. De gevangenen bezoeken
7. De doden begraven
Daar kunnen we best mee aan de
slag, op dit moment waarschijnlijk
het meest direct en actueel met het
vierde werk, het herbergen van de
vreemdelingen, al horen voeding,
kleding en verzorging daar natuurlijk onlosmakelijk bij.
Je kunt de vluchtelingen in asielzoekerscentra onderbrengen en van
een natje en droogje voorzien e.d.,
maar ben je dan barmhartig? Als
je gebruik maakt van het meldpunt
overlast asielzoekers, ben je dan
barmhartig? Misschien doe je de
vluchtelingen dan concreet geen
kwaad, maar doe je ze goed?
Barmhartig is iets anders dan liefdadig.
Barmhartig zijn verschilt wezenlijk
van tolereren.
In barmhartig zit het woord ‘hart’.
Als je barmhartig bent voel je mee,
lijd je mee, maar daar blijft het niet
bij; je doét ook iets. Je doet iets niet
om jezelf, maar omwille van die
ander. Barmhartigheid is een levenshouding die van binnenuit komt. Je

je neus zullen worden gesloten.
Ik ben bang dat er veel mensen
met verkeerde bedoelingen hier
naar toe komen.
Jij bent bang dat je niet welkom
bent in Europa.
Ik ben bang dat jij mijn cultuur niet
zult begrijpen.
Jij bent bang dat je nooit meer
terug naar je huis kunt.
Ik ben bang dat je nooit meer terug
naar huis wilt.
Jij bent bang dat wij je niet willen
helpen.
Ik ben bang dat jij de hulp niet zult
waarderen.
Jij wilt vast niet dat ik bang ben.
Ik wil ook niet dat jij bang bent.
Laten we er dan samen voor zorgen dat onze angsten ongegrond
Maar nu de praktijk
Allereerst is barmhartig een woord zijn.
dat in deze tijd niet direct tot de
turbotaal gerekend kan worden en (Sandra Corwill, www.verus.nl/
veel mensen niet echt (meer) zal nieuws/bang)
aanspreken.
Als ik eerlijk ben, moet ik toegeven Om barmhartig te zijn moet je
dat alle theorie over barmhartig- zien, voelen, doen.
heid inderdaad weliswaar akkoord Alle drie en in die volgorde.
is, maar dat deze toch niet helemaal duidelijk maakt wat mijn En een spreekwoord zegt:
praktijk nu moet worden. Boven- waar een wil is, is een weg.
dien realiseer ik me dat het lang
niet altijd onwil is om vluchtelingen Wellicht is het Jaar van Barmhartigte accepteren. Vaak is het ook heid een welkome aanzet om het
gewoon alleen maar angst voor gewoon te gaan proberen met z’n
het onbekende, angst voor de toe- allen. En wie weet waar we nog
komst, voor werkgelegenheid voor eens uitkomen als we ouderwets
onze kinderen, voor het ontbreken barmhartig willen zijn!
van voldoende huisvesting enz.
Adri Vergeer
enz.
ziet, je laat je raken en komt in
beweging; dat is barmhartigheid. IK
moet iets doen, wil ik barmhartig
zijn. Het wel goed vinden dat een
ander iets doet, maakt mij niet
barmhartig.

Meer informatie:
Bang
www.heiligjaarvandebarmhartigJij bent bang.
heid.nl
Ik ben bang.
Jij bent bang om dood te gaan in
de oorlog in jouw land.
Ik ben bang dat je die oorlog meeneemt naar het mijne.
Jij bent bang dat de grenzen voor
15
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Kort Nieuws
In het vorige nummer van Onder Ons heeft u kunnen lezen dat het met de gezondheid van mevr.
Christine Versteegh-Koch niet goed ging. Na
opname in het ziekenhuis vanwege een eerder
genoemde armbreuk kwam daar nog eens een
bacterie bij. Nu moet ik u helaas melden dat zij op
25 september is overleden.
Op 27 september kwam frater Isidorus Nieland op
zijn kamer ten val. Een gekneusde heup was het
gevolg. Een pijnlijk gebeuren waarbij een rolstoel
in het begin wenselijk was. Na enige tijd werd de
rolstoel ingeruild voor een rollator. Nu, 15 november, signaleren we Isidorus zelfs zonder rollator.
Kortom, het gaat de goede kant uit.
Op 3 oktober kwamen de Nederlandse kapitularissen in goede gezondheid weer thuis uit Indonesië.
Naast het vergaderen hadden de mannen zich ook
kunnen ontspannen met het bezoeken van enkele
huizen en bezienswaardigheden.
Op 27 oktober stond op het programma ‘Themamaaltijd’. Uiteraard was de herfst ditmaal het thema. De kok had een voortreffelijke maaltijd bereid,
die helemaal in het teken stond van de herfst. Met
een zaal- en tafelversiering die de herfst goed
weergaf, werd het een heerlijke en sfeervolle maaltijd.

Op 27 oktober was er bovendien een bijeenkomst
waar de fraters geïnformeerd werden over de
besluiten die genomen zijn tijdens het buitengewoon zakenkapittel.
Eind oktober werd de jaarlijkse quiz gehouden.
Het aardige hiervan is dat alle aanwezigen deel
kunnen nemen. Mevr. Lineke van Wolferen had
weer voor boeiende vragen gezorgd en leidde de
quiz op voortreffelijke wijze. Evenals vorig jaar
kwam pastor Gerard de Wit als winnaar uit de
bus.
Pastor Theo de Groot ging bijna dagelijks naar de
paarden die bij onze achterburen in het weiland
vertoeven. Zijn liefde voor de paarden werd hem
helaas fataal. Toen hij een paard aaide gaf het
betreffende paard hem een kopstoot wat Theo
deed vallen. Een gebroken bekken was het gevolg.
Ziekenhuisopname volgde en na ongeveer een
week kwam Theo weer thuis. Twee dagen na zijn
thuiskomst, 30 oktober, overleed Theo.
Begin november viel frater Hilarius de Booij van
zijn fiets en brak daarbij zijn elleboog. Nu is het
wachten op een oproep vanuit het ziekenhuis om
geopereerd te worden. Wij wensen hem sterkte.
Op donderdag 5 november hadden wij het Zeister
Mannenkoor op bezoek. De mannen wilden toch
een optreden voor de fraters verzorgen, omdat hun
jaarlijks kerstconcert bij ons dit jaar geen doorgang
kon vinden. Het werd een grandioze uitvoering,
door sommigen van ons zelfs ervaren als ‘nog
mooier’ dan een kerstconcert. Als verrassing was
er een muzikaal intermezzo: frater Ton Oostveen
speelde een lied van Schubert op zijn citer.
Frater Wim Versteeg
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Support voor het werk in Kenia
Dit schrijven is speciaal bedoeld
voor alle anonieme weldoeners en
meedenkers in Nederland, die hun
steentje bijdragen aan het welzijn
van mensen, bijvoorbeeld in Afrika.
In de afgelopen dagen hoorde ik
van allerlei acties, die gevoerd
werden en worden voor de arme
bevolking van Kenia en we willen
ons in dit artikel nu eens richten op
dit mooie werk voor de missie van
allerlei mensen en groeperingen.

Ik begin bij de familie Smink–Bles
in Westervoort, bij de zus en
schoonzussen van frater Silvanus
Smink z.g., iets verdere familie van
diens neven frater Georgius Smink
en frater Timothëus Smink z.g.
Elly en Tonny en Truus maken
namelijk allerlei kledingstukken,
onder andere rokken en tassen
voor de mensen in de missie van
Kenia. In Lodwar lopen veel vrouwen rond met kleding die in Westervoort gemaakt is. Zij maakten
deze voor onze oud-geassocieerde
medewerkers Annie en Ben Janssen. Deze twee mensen werken
nog steeds, op afstand, voor de
vrouwen, kinderen en oudere Turkana-mensen.

De dames Smink hebben jarenlang
belangeloos gewerkt voor de missie. Het is goed dat we ze hier eens
extra in het zonnetje zetten. We
spreken wel eens over de stille werkers op de achtergrond, maar zij
zijn hiervan een sprekend voorbeeld. Ook al worden ze dank
gezegd door de mensen in de missie zelf, het is goed dat we dit hier
nog eens duidelijk in ons tijdschrift
aangeven.

voor de kinderen in Lodwar. Het
wordt door alle partijen, kinderen,
ouders, parochie en natuurlijk ook
frater Hans, zeer op prijs gesteld.

Een derde groep vormen de familie
leden en vrienden van Hans in
Groenlo. Met z’n allen breien ze
allerlei kledingstukken die dan verkocht worden voor dit goede doel.
En het gaat niet eens op de eerste
plaats om de kledingstukken zelf,
of om het geld dat opgehaald
Maar er zijn nog meer nijvere, wordt, maar om hun instelling, hun
harde werkers op de achtergrond. zorg en medeleven.
Ik denk hierbij aan de familie Wennekes in Almelo. Eens ging ik mee In Lodwar maken de kinderen van
met frater Hans Wennekes. Ik wist Ewoi en van Nadirkonyen als
niet wat ik tegen zou komen. Ze tegenprestatie allerlei mooie sierahadden een grote atletiekloop in den zoals, ringen, armbanden,
de stad georganiseerd, waar hon- oorbellen, halskettingen en kruisjes,
derden enthousiastelingen, van die ze dan meegeven aan de werkind tot oudere, zich voor hadden kers Hans, Annie en Ben.
ingeschreven. Ze konden verschillende afstanden lopen. Maar dat De families van frater Silvanus en
je kinderen drie of vier kilometer van frater Hans Wennekes geven
ziet lopen voor de missie in Lodwar, ons het goede voorbeeld, ze tonen
Kenia is toch iets waar je trots op hoe we onze missionarissen in
Kenia en op andere plaatsen kunmag zijn!
nen blijven steunen. Want ook al
zijn we langzamerhand oud
geworden en zijn het de laatste
mensen uit Nederland, die nog in
de missie werkzaam zijn, we moeten ze blijven steunen.
Wij zijn de vrienden van de missie
erg dankbaar!
Frater David Mullink
Toen ze Hans en mij zagen staan
bij deze stratenloop in Almelo,
kwamen ze enthousiast vertellen
hoeveel ze al opgehaald hadden
17
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ONS GEBED WORDT GEVRAAGD VOOR DE VOLGENDE DIERBARE OVERLEDENEN:
23 – 09 – 2015

Mevrouw Sophie Wisman–Versteeg,
in de leeftijd van 87 jaar, te Driebergen.
Zus van frater Wim Versteeg.

25 – 09 – 2015

Mevrouw Christina (Christine) Koch,
in de leeftijd van 94 jaar, te De Bilt.
Echtgenote van de heer Ries Versteegh,
huisgenote van de fraters.

06 – 10 – 2015

Mevrouw Theodora Catharina Margaretha (Thea) Brouwer–Kroon,
in de leeftijd van 77 jaar, te Lansingerland.
Weduwe van de heer Piet Brouwer z.g., oud-lid van de congregatie.
Piet en Thea Brouwer waren altijd nauw betrokken bij de fraters.

30 – 10 – 2015

Pastor Theodorus Anthonius Franciscus (Theo) de Groot,
priester van het Aartsbisdom, in de leeftijd van 84 jaar, te De Bilt.
Huisgenoot van de fraters.

30 – 11 – 2015

Frater Fidelis Purwanto,
in de leeftijd van 78 jaar, te Malang (Indonesië).
Frater Fidelis was 53 jaar lid van onze congregatie.
Hij gaf les aan de staatsuniversiteit te Malang en werd door
president Yudhoyono onderscheiden voor zijn werk als
staatsambtenaar.
Hij assisteerde Mgr. Pandoyoputro, bisschop van Malang.
op het terrein van de opvoeding en het onderwijs van zowel
katholieke als niet-katholieke jeugd in het bisdom, en hij was
docent van de Vereniging van Religieuzen te Malang.
“IK BEN DE VERRIJZENIS EN HET LEVEN,
WIE IN MIJ GELOOFT ZAL LEVEN,
OOK WANNEER HIJ STERFT,
EN IEDER DIE LEEFT EN IN MIJ GELOOFT,
ZAL NOOIT STERVEN…”
frater David Mullink
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Kolommetje
OPGERUIMD

Zeker in de smalle straatjes van een
binnenstad gebeurt het geregeld dat
je in het verkeer vast komt te staan
achter een verhuiswagen. Mannen
(verhuizer is nog een echt mannenberoep) laden geroutineerd iemands
hele hebben en houwen de wagen
in: eerst de dozen, dan de grote
objecten, tot slot de kleine en meer
breekbare objecten. Meestal loopt
de wachttijd zo hoog op, dat het
beter is om rechtsomkeert te maken
(vaker: om achteruit te rijden) en een
alternatieve route naar je bestemming
te zoeken.
Laatst bezocht ik vrienden die me
vertelden dat ze op hun zolder een
aantal onuitgepakte verhuisdozen
hebben staan. Ze waren er sinds de
verhuizing nog niet aan toegekomen
om die uit te pakken.
Die verhuizing was zes jaar geleden.
Ik heb niet gevraagd wat er in die
dozen zit. Ik denk eerlijk gezegd dat
ze het zelf ook niet meer precies
weten. Zelf vonden ze het eigenlijk
wel makkelijk: “Het scheelt ons de
volgende keer weer inpakwerk!”
vertelden ze vrolijk.
Een verhuizing is doorgaans juist de
gelegenheid om af te komen van je
overtollige spullen. Al inpakkend
kom je dingen tegen waarvan je
soms niet eens meer wist dat je ze
had. Waarvan je dacht “Dat komt
misschien nog eens van pas.” Of:
“als ik meer tijd heb, ga ik er wat
mee doen.” Inmiddels is wel duidelijk
geworden dat dit niet gaat gebeuren
en is het tijd om er afscheid van te

nemen. Scheelt weer een aantal
verhuisdozen.
Maar je hoeft natuurlijk niet op een
verhuizing te wachten om eens
kritisch te kijken naar je ‘welvaarts
resten’ (zo noemt kringloopwinkel
Emmaus deze spullen). Vroeger was
dit een vast onderdeel van een huishouden. Ik heb het over de befaamde jaarlijkse voorjaarsschoonmaak.
Kamer voor kamer werd het hele
huis schoongemaakt en opgeruimd.
De gordijnen werden gewassen, de
meubels werden in de boenwas
gezet en overtollige spullen kregen
een nieuwe bestemming: onbruikbare gingen naar de vuilnisbelt en de
bruikbare kregen elders een tweede
leven.
Maar die voorjaarsschoonmaak is
grotendeels in onbruik geraakt. En
dus stapelen bij sommige mensen de
welvaartsresten zich op. Soms
zozeer dat ze het leefplezier aantasten. Mensen raken steeds spullen
kwijt in de grote hoop, hun administratie is een rommeltje en ze zien
door de bomen het bos niet meer.
Voor deze groep bestaat er tegenwoordig een redder in nood: de
opruimcoach. Deze professionele
opruimer helpt de cliënt om weer
orde in de huiselijke chaos te scheppen. Er blijkt in Nederland een
behoorlijke markt voor te bestaan.
Meestal zijn deze opruimcoaches lid
van de Nederlandse Beroepsvereniging van Professionele Organizers
– zelf zijn ze dus goed georganiseerd.
Is het huis eenmaal ‘ont-rommeld’,
dan kun je zeggen: opgeruimd staat

netjes. En wat voor je huis geldt,
werkt door in je hoofd, zo blijkt. Ook
daar ontstaat weer ruimte. Vervolgens is het natuurlijk zaak om het vol
te houden, en niet allerlei nieuwe
rommel je huis in te slepen. Want
zoals met zoveel geldt ook voor rommel: voorkomen is beter dan genezen. Wat dat betreft maakt de consumptiemaatschappij het er niet
gemakkelijker op. Zo is het in de
Nederlandse middenstand permanent uitverkoop. Mensen worden
met kortingen verleid om van alles te
kopen waarvan ze nog niet wisten
dat ze het nodig hadden. Speciale
kortingsdagen als de ‘Drie Dwaze
Dagen’ van de Bijenkorf (dit jaar
voor het laatst) en het Prijzencircus
van V&D trekken hordes mensen die
soms uren in de rij staan om iets met
korting te bemachtigen. En niet
alleen Nederland kent zulke aanvallen van kooplust. In de Verenigde
Staten staat de dag na Thanksgiving
Day bekend als ‘Zwarte vrijdag’. Die
dag hebben de meeste Amerikaanse
werknemers vrij en start het seizoen
voor kerstaankopen. Met speciale
aanbiedingen en kortingen worden
mensen naar de winkels gelokt, met
lange rijen en soms zelf duw- en
trekwerk tot gevolg.
Uiteindelijk gaat het – zoals met alles
– om de juiste middenweg. Andere
vrienden hebben in de hal een
spreuk staan waarop die middenweg perfect staat samengevat: ‘Ons
huis is schoon genoeg om gezond te
zijn, en vies genoeg om gelukkig te
zijn.’ In zo’n huis is het goed toeven.
Xander
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Bericht uit Lodwar

Van frater Hans Wennekes
In 2003, toen het graven van de
fundering van mijn huis in Kanamkemer – Lodwar startte, zijn er
meteen een aantal boompjes
geplant zodat er voldoende schaduw was om er goed te kunnen
wonen. De boompjes werden goed
verzorgd door de nachtwaker die
er destijds was. Het was een must
om ze iedere dag water te geven.
Het was merkwaardig dat aan de
oostkant de bomen goed groeiden
en een stevige stam ontwikkelden,
terwijl de bomen aan de westkant
er behoorlijk mager uitzagen. Alle
boompjes overleefden dankzij het
vele water dat ze kregen. Mijn huis
staat op grond van de parochie en
het water, dat een beetje zout
smaakt, werd opgepompt uit een
eigen bron.
Van een afstand gezien staat mijn
huis dan ook in een lommerrijke
omgeving, iets speciaals voor
Lodwar. Maar die tijd is voorbij. De
langdurige droogte konden de
bomen toch niet aan en geleidelijk
kleurden ze geel en lieten het blad
vallen alsof het hier ook herfst kon
worden. Met de hevige wind in juli
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werd een aantal bomen ontworteld. Tijdens mijn recente afwezigheid hebben de meeste bomen dit
ook ervaren zodat er nog een vijftal over is.
Mijn huis staat nu de hele dag in
de volle zon en het zou eenvoudig
zijn om er een sauna van te maken.
De klimaatverandering is hier dus
goed zichtbaar en voelbaar. Dat
heeft de aandacht getrokken van
Human Rights Watch die het zal
aankaarten tijdens de grote internationale conferentie in december
in Parijs en waar paus Franciscus
ook aandacht voor gevraagd heeft
in zijn encycliek Laudato Si.
De weerkundigen hebben een El
Nino voorspeld en dat ziet men in
Kenia met zorg tegemoet. In het
nationale budget is 1 biljoen shilling (€ 9,5 miljoen) toegewezen
voor wederopbouw van in elkaar
gezakte scholen door de verwachte
regen. In Lodwar is men nog steeds
met de aanleg van asfaltwegen
bezig, maar er is geen enkele voorzorg getroffen waar regenwater
heen moet. Een catastrofe is te verwachten.

Maar er staat nog meer te gebeuren. Daarvoor eerst een klein overzicht van Nadirkonyen.
Het
straatkinderenprogramma
begon op 1 augustus 1991. Vanaf
het begin zijn 466 meisjes en 899
jongens in het programma opgenomen, samen dus 1365 kinderen.
In 2015 hebben we 28 kinderen
opgenomen, 12 meisjes en 16 jongens. We streven naar 40 kinderen
aan het eind van dit jaar.
Er zijn nu 218 kinderen op de
basisschool; 132 meisjes en 86
jongens.
Op de middelbare school 33 kinderen, 10 meisjes en 23 jongens, 1
meisje zit op de huishoudschool en
1 jongen op de technische school,
2 meisjes en 2 jongens zijn op college en 6 boys in de universiteit,
samen 14.
Totaal in het programma zijn dus
296 kinderen.
Er zijn 13 stafleden: 8 vrouwen en
5 mannen. Daarnaast geven de
fraters Alexius en Hans Wennekes
leiding aan staf en kinderen.
Sinds de start van het programma
zijn 7 kinderen overleden, 4 jongens en 3 meisjes. Alhoewel we
geen weeshuis zijn en geen wezen
opnemen, zijn toch 83 kinderen tijdens hun verblijf wees geworden.
Als een kind eenmaal in het programma is, kunnen we het niet
wegsturen omdat vader of moeder
overleden is – vaak het gevolg van
hiv/aids. Rehabilitatie van deze
kinderen wordt hierdoor dus
bemoeilijkt. Als eenmaal een wees
in een instituut is opgenomen, zijn
familieleden niet erg happig om
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deze kinderen in hun gezin op te In Oost-Afrika richtte Terre des
nemen.
Hommes zich vooral op de meest
kwetsbare kinderen in Ethiopië,
In 1991 begonnen we met 25 kin- Kenia, Oeganda, Tanzania en
deren. Allemaal vrij jong en in de Zuid-Soedan. Om deze kinderen
basisschoolleeftijd. Maar gaande- tegen uitbuiting te beschermen,
weg groeide het aantal kinderen hun een menswaardig bestaan te
totdat we nu op ieder niveau van geven en veilig te laten opgroeien
onderwijs kinderen hebben. Met tot zelfstandige volwassenen werde toename van kinderen en het den onder andere programma’s
volgen van voortgezet onderwijs ondersteund voor gezondheidsstegen ook de kosten van het pro- zorg en onderwijs.
gramma aanzienlijk. Van het begin Voor Nadirkonyen werd met Terre
kregen we financiële steun van des Hommes het programma proMensen in Nood, deze organisatie fessioneler omdat we uitgenodigd
werd later door Cordaid overgeno- werden om aan workshops en
men. Maar al snel waren we te upgrading deel te nemen. Ook
klein voor Cordaid omdat zij uitslui- werd de mogelijkheid geboden om
tend megaprojecten steunen. We van andere programma’s te leren,
werden met de hulp van Cordaid zelfs in Uganda en Tanzania.
bij Terre des Hommes onderge- Nu, per 31 december 2015, houdt
bracht waar we steeds een contract ons contract met Terre des Homme
kregen voor 3 jaar.
op en ze hebben aangekondigd
dat er geen nieuwe contracten
Terre des Hommes heeft een inspi- meer gegeven worden aan alle
rerende ontstaansgeschiedenis. In projecten die Terre des Hommes
de Tweede Wereldoorlog namelijk steunde. Het hoofddoel wordt verwas er een zekere Antoine de legd naar kinderen die het slachtofSaint-Exupéry, een eigenzinnige fer zijn of dreigen te worden van
Franse schrijver en piloot van een kinderhandel, kinderen in commerpostvliegtuigje waarmee hij ook ciële prostitutie en kindhuwelijken.
over Afrika vloog. Vastberaden Om dit doel te bereiken gaat Terre
door alles wat hij gezien en erva- des Hommes over op een andere
ren had in de oorlog, schreef hij formule, namelijk niet meer via
het boek Terre des Hommes. Hierin ondersteuning van programma’s,
riep hij “de mensen der aarde” op maar via samenwerking met parthun verantwoordelijkheid te nemen ners. Een partner is een grote orgaen solidair te zijn. “Er is geen derde nisatie die veel deelgebieden
wereld,” schreef hij, “er is één bestrijkt waardoor kosten gedrukt
wereld en daar zijn we allemaal kunnen worden.
verantwoordelijk voor.”
De organisatie Terre des Hommes Er wordt op dit moment naarstig
werd vervolgens opgericht door de gezocht naar een manier waarop
Zwitser Edmond Kaiser in de geest wij bij de activiteiten van Terre des
van De Saint-Exupéry, wiens Hommes betrokken kunnen blijven.
gedachtegoed verweven zit in de De regionaal directeur gaf onlangs
dagelijkse strijd tegen kinderuitbui- gelukkig aan dat het bestaande
ting en het fundament is van de Programma
van
Nadirkonyen
identiteit van de organisatie.
gedeeltelijk als preventie kan die-

nen. Dus dat wellicht een percentage van de kinderen daarin opgenomen kan worden. Aan het eind van
dit jaar wordt bekend of dit lukt.
Een klein lichtpuntje misschien,
maar voor ons wordt de nieuwe
insteek toch een regelrechte ramp,
want Terre des Hommes bekostigde
ruim 55 procent van onze programmakosten, de zogenaamde “running costs”. Zelfs als het blijft bijdragen voor een klein aantal kinderen
zal één en ander voor Nadirkonyen
een enorme aderlating betekenen.

We moeten dus op zoek naar een
nieuwe sponsor of een aantal kleinere sponsoren die een deelgebied
voor hun rekening willen nemen.
We zijn er al een tijdje mee bezig
maar hebben nog niet veel succes
geboekt.
In januari begint het nieuwe schooljaar. De duurste maand van het
jaar want alle kinderen moeten
weer een uniform, schoolgeld en
boeken hebben. Een organisatie uit
Slowakije beloofde ons voor 2015
het schoolgeld voor de middelbare
school te betalen, maar het jaar is
bijna om en de toegezegde belofte
is niet nagekomen. Op deze manier
teren we heel snel in op onze reserves. In 2016 bestaan we 25 jaar,
de grote vraag is of we die mijlpaal
zonder kleerscheuren zullen halen.
U kunt helpen het te voorkomen.
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Bijzondere verjaardagen in 2016
90 JAAR
Wim Janssen

De Bilt I

15.06.1926

85 JAAR
Antonius Kinoe Fernandes
Siardus van der Zweep

Surabaya II
De Bilt I

03.10.1931
20.12.1931

80 JAAR
Henk Huirne

De Bilt I

30.03.1936

75 JAAR
Bartolomeus Eli Tefa

Malang II

03.09.1941

65 JAAR
Simon Lele Ruing

Malang IV

31.01.1951

50 JAAR
Gregorius Siuk Rusae

Malang I

01.01.1966

JUBILEA IN 2016
70 JAAR FRATER
Willibrordus Hilhorst
Servatius van Diemen
Stanislaus Walta
Hilarius de Booij

De
De
De
De

I
I
I
I

15.08.1946
15.08.1946
15.08.1946
15.08.1946

60 JAAR FRATER
Daan Boonman
Kees van Rooden
David Mullink

De Bilt II
De Bilt I
De Bilt I

02.08.1956
02.08.1956
02.08.1956

40 JAAR FRATER
Renatus Hanafi
Fransiskus Hardjosetiko

Surabaya II
Malang II

31.12.1976
31.12.1976

25 JAAR FRATER
Venansius Edi Budi Santosa
Nikolaus Nong
Pius Nggajo
Petrus Honggo
Adolf Cawa
Adrianus Sukatno

Malang IV
Nunukan
Kediri
Ndao-Ende
Malang IV
Nunukan

12.07.1991
12.07.1991
12.07.1991
12.07.1991
12.07.1991
12.07.1991
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Financiële verantwoording
Giften tot november 2015
Voor Onder Ons:
SEPTEMBER				
15 E.J.D.
€ 15,-		
H.A.K.
€ 25,23 A.M.V.-M.
€ 15,-		
24 A.M.B.
€ 30,-		
28 A.K.
€ 15,-		
30 G.M.F.
€ 30,-		
OKTOBER
6
A.M.J.-S.
W.H.T.
8
J.F.G.O.
J.C.A.V.A.
13 T.vd H.
20 P.A.D.
26 M.B.C. vd B.
30 H.J.M.

€
€
€
€
€
€
€
€

SEPTEMBER
23 A.M.V.-M.

€ 50,-

OKTOBER
8 J.C.A.V.A.
€ 25,20 P.A.D.
€ 10,26 H.M.K.		 € 40,-

15,20,25,25.25,10,25,25,-

Hartelijk dank voor uw welkome giften.
Fr. Wim Janssen adm.
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