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VAN DE REDACTIETAFEL
De kalender geeft aan dat we reeds in de tweede helft van oktober
zitten, maar de weersomstandigheden vertellen ons heel iets anders,
want buiten voel je dat het geen herfsttemperaturen zijn als je
20 oktober nog zonder jas, jack of sjaal zo naar buiten loopt.
Maar toch heeft u ons oktobernummer ontvangen. Weer een zeer
gevarieerd nummer. Interessante interviews, een vlot gehanteerde
pen door Matthijs, een bijzonder afscheid van Kenia, een ontmoeting
met Koningin Maxima; een inkijk in “onze” kapel in de Herenstraat
in Utrecht en natuurlijk de interessante beschouwing over een
artikel uit onze Constituties en een vers van Theobaldus. Maar
ook een fotografische indruk van het zomerslotfeest in het
fraterhuis St.-Jozef en een leuk en goed verslag van de viering
van het 60-jarig kloosterfeest van een der redactieleden en van
het 40-jarig bestaan van het tijdschrift waarin u nu leest! 40 jaar
maken we met deze jaargang vol en de vraag op de volgende
redactievergadering is: gaan we jaargang 41 vullen? In het
volgende nummer hoort u het antwoord op deze vraag.
Een goede voortzetting van de herfsttijd, waar de blaadjes vallen,
maar de meeste bomen eerst een prachtige kleurenwisseling te
zien geven. Geniet daarvan!
Veel leesplezier.
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HET DENKEN EN VOELEN OVER VOLTOOIING!
“De gezindheid van Jezus is zo wezenlijk voor ons leven, dat wij
elkaar erop mogen aanspreken. Iemand aanspreken vraagt moed.
Als wij aangesproken worden ervaren wij dat wij kwetsbaar zijn.
Als wij elkaar benaderen uit oprechte zorg, met respect, in goede
verstandhouding en in vriendschap, en in die geest dit ook van
elkaar aanvaarden, zal het ons leven ten goede komen. En mochten
wij elkaar te kort doen, dan moet er ruimte zijn voor verzoening”.
Constituties 13.
In de zeventiger jaren van de voorbije eeuw zongen we ”voorbij
die mooie jaren….” We voelden wel dat er iets aan de hand was
en iets nieuws op handen was. Zonder helemaal precies te weten
wat ons te wachten stond. Nu zien we het beter en ervaren het
aan de lijve. Een beweging, een Nederlandse congregatie van
religieuze mensen verlaat de “hoofdweg” en loopt vrij en moedig
over de “ventweg” nu levend in een “Religieus Huis”. Eens is die
beweging op gang gebracht om Zijn Boodschap actueel verder
uit te dragen en te beleven. Een opdracht die we apostolisch
noemen, een beweging van bewogen en bevlogen christenen
die medemensen, vooral de minste mensen (voorbijgeziene)
nabij te komen met zorgende liefde. In mij leeft de gedachte
van Vincent van Gogh: “Werkelijk, er is niets kunstzinniger dan
liefde voor mensen”!
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De wereld van “voltooiing” is niet wat ik denk, maar wat ik doorleef.
En daar komt perspectief uit, want uit Voltooiing kan toekomst
tevoorschijn komen. Immers loslaten creëert verbinding. Het
willen en denken en handelen in en voor “Voltooiing” is tegelijk
het scheppingsverhaal van in de toekomst. Het heden van een
religieus instituut dankt zijn bestaansrecht aan het voorafgaande;
het verleden is de moeder en de band die ons bindt. Dat willen en
kunnen begrijpen is het uitspreken van een geschiedenis, willen
inzien dat problemen in het proces van “Voltooiing” geen stoptekens
zijn maar wegwijzers zijn naar Verder.
Het is leven in de overtuiging dat wij in een situatie van krimp
vooral geduld mogen hebben met elkaar. Krimpen is moeilijker
dan groeien en kan gemakkelijker leiden tot onderlinge verwijten.
Het betekent geen overspannen verwachtingen koesteren, maar
geduld hebben, onszelf en elkaar niet overvragen. Proberen te
doen wat de Kerk van ons vraagt en wat de mensen redelijkerwijze
van ons religieuzen mogen verwachten. Er zullen altijd dingen
verloren gaan. Het gaat niet om een denken vanuit wat we “nog
hebben” en dat angstvallig proberen vast te houden. Altijd zijn
weer nieuw initiatieven mogelijk. De Geest waait waar Hij wil.
Het gaat erom niet somber te worden van de krimp. Het gaat
erom dat wij zonder kapsones aan de slag willen gaan. We zitten
al zo lang hier en in Europa in een krimpsituatie. Hoe hard je
ook werkt, hoe somberder je ook kijkt, de cijfers krijg je toch
niet omgebogen. Dit kan somber klinken, maar ”we moeten het
wel goed verstaan”.
Paulus besluit zijn brief aan de Romeinen met de volgende wens,
en het is de moeite waard dit luisterend te overwegen: “Moge
de God van de hoop u vervullen met alle vreugde en vrede in
het geloven, zodat gij overvloeit van hoop, door de kracht van
de H. Geest’( Rom.15,13). Het gaat er nu al om blij te hopen en
niet alleen maar hopen blij te mogen zijn “wanneer we Hem
ontmoeten in het eeuwig leven”. Het is nu de vreugde van het
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hopen en niet hopen dan pas vreugde te hebben, maar vandaag al.
“Zo lang er leven is, is er hoop”, is een bekend gezegde, maar
het omgekeerde is ook waar: “zolang er hoop is is er leven”.
Wij, mensen, hebben hoop nodig om te leven, wij hebben de H. Geest
nodig om te hopen. Het leven is een doortocht, een pelgrimage,
wie bewust christelijk leeft kan zich zorgen maken, maar ten
diepste is er vertrouwen en hoop.
Een tijd van herinnering hoe was het tot nu toe? Een tijd ook om
te reflecteren, ons zelf af te vragen in alle bescheidenheid: “Wie
zijn wij en wie ben ik?” Een terugbuigen over onszelf, ons zelf
de vraag helder durven stellen “waar sta ik, waar staan wij voor”?
Een gewetensonderzoek. Hoe verhoud ik mij tot de buitenwereld,
waar wil en kan ik mij in de mate van het mogelijke nu nog voor
wil inzetten? Wat is nu mijn inzet frater van Utrecht te zijn?
Hoe ligt mijn, onze verhouding met het grote Mysterie van
leven en dood?
Voorhout 01 - 08 - 2017
Drs. Alfons Kroese o.c.d.
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OBLAAT VAN DE ST.WILLIBRORDSABDIJ
Voor vorige nummers van INKO hebben we een leken-Franciscaan
en een Focolarino geïnterviewd. Nu heb ik een gesprek gehad
met Henk Willemsen, die oblaat is van de St.-Willibrordsabdij
in Doetinchem. Toen ik dit hoorde werd ik zeer benieuwd naar
de precieze inhoud van deze status, want Henk kennen we al vele
jaren, omdat hij in het Fraterhuis St.-Jozef als verpleegkundige
gewerkt heeft en nog van tijd tot tijd op zondag naar de Eucharistieviering komt en koffie met ons drinkt. Het was dus een
goede reden om naar Wekerom te rijden en ook van deze vorm
van verbinding tussen leken en klooster(leven) kennis te nemen.
LANDELIJK WONEN
Ook al ken je een persoon al vele jaren vanuit een werksituatie,
van de privé situatie weet je als regel weinig of niets. Henk woont
in Wekerom, een plaatsnaam die mij niets zei. Met de Tomtom
kom je als regel precies op de goede plek terecht. Maar het is geen
garantie, omdat huisnummers vaak moeilijk te zien zijn bij de
straten en weggetjes buiten dorpskernen. Zo dacht ik nr. 19 A
tussen het gebladerte te zien en dacht het huis ervoor zal dan
wel 19 zijn. Ik stopte, zette mijn auto aan de kant en liep naar
het huis, waar ik geen deur met een bel zag, maar wel een oudere
heer in de woonkamer. Op een gegeven moment gaf ik een tikje
op het raam en toen kwam hij met een verstoord gezicht naar de
deur. Ik zei dat ik niet zo goed uit de nummering wijs kon worden
en met een vestoord gezicht en kortaf was het: “dit is 17, dan
komt 17 a, 17 b en dan 19, dat had je zelf ook kunnen tellen” en
deed de deur met een smak dicht!! Ik kon hem niet eens bedanken.
Niet sympathiek, maar ik wist dus dat dit niet 19 was!
Inderdaad moest ik nog een paar honderd meter verder zijn en
daar stond een vriendelijke Henk me al op te wachten en loodste
me door het hek naar een ruime parkeerplaats. Ik keek mijn ogen
uit, want ik dacht dat ik in een apart buurtschapje van Wekerom
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aangekomen was…… Mijn gevoel was juist, want Henk en zijn
vrouw Patricia wonen in een verbouwde boerderij, zijn jongste
dochter met haar gezin in een aanbouw en los van deze boerderij
op de achterkant van het erf wonen zijn schoonouders in een
prefab mantelzorghuis, dat er in één dag is neergezet met alles
erin en eraan.
Natuurlijk ontbreken honden en katten ook niet in zo’n omgeving.
Het is wel een binnenkomertje, want voordat je aan het verhaal
kunt beginnen, heb ja al zoveel indrukken te verwerken en al zoveel
te zien en te horen gekregen, dat je al ogen en oren tekort komt.
Bovendien hangt het huis vol met schilderstukken, want Henk
is ook nog kunstschilder…….met in een verbouwd schuurtje zijn
atelier!
Sinds twee en een half jaar woont de familie hier, komend uit
Den Dolder.
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ZIJN JEUGD
Henk is geboren in 1949 op een boerderij in’t Grieth en vertelt
meteen: ”Dit is een buurtschap bij Zevenaar en wij waren dus op
deze plaats aangewezen voor onze schooljaren. Deze buurtschap
is later volledig in beslag genomen voor nieuwbouw voor de
overloop uit Arnhem en zijn alle 55 boerderijen verdwenen. Na de
lagere school wilde ik wel naar een middelbare school, maar vader
had het daar niet zo op, want mijn oudste broer had het feitelijk
verpest op de ULO door spijbelen en dergelijke. Vader had meer
vertrouwen in werken met de handen en stuurde al twee zoons naar
de Ambachtsschool. Maar ik wilde dat niet en heb toen voor de
Land- en Tuinbouwschool gekozen. Ik heb die vier jaar volgemaakt
en ging daarna werken in een komkommerteeltbedrijf. Maar kon
er mijn draai niet vinden, het was te eentonig en ging via een
groente- en fruithandel werken op de markt de spullen verkopen.
Op die markt ben ik mijn stem kwijt geraakt en met een hese
stem achtergebleven”.
Henk had zijn draai nog niet gevonden en wilde iets anders, maar
wat dan? Dat was niet eenvoudig, want pa zag het niet zitten toen
Henk zei Monnik te willen worden, ook niet toen hij de Marine
noemde, want hij kon niet zwemmen…… Maar Henk bleef kijken
naar een hele andere richting en zag een advertentie voor de
opleiding tot psychiatrisch verpleegkundige in de Bavostichting
in Noordwijkerhout. Een instituut voor mannelijke patiënten,
geleid door de Broeders van Liefde. Een tweejarige opleiding
en tot zijn verbazing werd Henk aangenomen.
ZIJN LOOPBAAN
In die tijd was het nog heel massaal en onpersoonlijk, met groepsverblijven en open slaapzalen, maar ook nog met “gestichtskleding”
met drie maten in de kleding: klein, normaal en groot. Alleen
zondags een eigen pak, maar dat werd ’s maandags weer ingeleverd
en in een grote ruimte opgehangen. De nacht-medewerker was
daar voor en na de zondag de hele nacht druk mee.
8

Er zaten in die tijd enkele honderden patiënten. In de opvang was
geen differentiatie en de aanpak was voor iedereen gelijk, tenzij
er separatie nodig was vanwege de hevigheid van moeilijk gedrag,
de isoleercel bijvoorbeeld.
Henk zegt over die tijd: “Het was de tijd dat er meer broeders dan
niet-broeders in deze zorgsector werkzaam waren en dit instituut
voor alleen mannelijke patiënten was, terwijl verder in het dorp
een soortgelijk instituut was van de zusters van Ronse voor de
vrouwelijke patiënten.
Ik heb hier een goede opleiding gehad en ik voelde me er wel bij.
Het was het begin van een lange carrière op diverse plaatsen en
in totaal verschillende situaties. Van Noordwijkhout ging ik naar
de Willibrordstichting in Heiloo van de Broeders van Dongen,
waar het al een wereld van verschil was, want hier hadden de
patiënten géén gestichtskleding meer, maar altijd hun eigen
kleding. Wel zaten alle vormen van gehandicapt-zijn nog door
elkaar en was er ook nog weinig privacy voor de bewoners. Er
was wel werk voor een aantal patiënten, namelijk inpakken van
bloembollen al was het op een heel eigen commando-manier”.
Een volgende werksituatie was in Schoorl, genaamd Klein Zwitserland,
waar bewoners tot hun dood verzorgd werden.
Zwakzinnigheid, dementie, verslaving noem maar op werden
nog op veel plaatsen zonder onderscheid bij elkaar geplaatst.
Hij zegt dan: “Een nieuwigheid was voor mij om te gaan werken
in Julianadorp waar het instituut met paviljoenbewoning ging
werken en waar steeds meer differentiatie toegepast werd. De
gemengde bevolking ervan heeft ook wel eens geleid tot problemen,
maar ik herinner me ook de bewoners Diana en een Martijn, die
vanaf het begin met elkaar optrokken, ook getrouwd zijn en ik
ontmoette hen na 25 jaar nog steeds heel gelukkig samen. Dat
zijn kostbare ervaringen”.
Henk veranderde niet alleen van werkplek, maar ook van functie.
Hoofd van één paviljoen tot hoofd van 4 paviljoens bijvoorbeeld.
Ook van dagzorg naar nachtzorg; van individuele zorg in de
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groep tot organisator van een sociëteit voor ouderen met films,
een barretje e.d. om de ouderen een verantwoorde ontspanning
te bezorgen.
Een volgende stap in Henk zijn carrière was gaan werken op
Dennendal in Den Dolder en Henk zegt hierover: “Toen ik daar
ging werken hadden we te maken met de naweeën doordat de
instelling volledig onttakelt achterbleef na het conflict rond dr. Muller”.
Dit conflict heeft wereldwijd de aandacht getrokken, en heeft
ook in het Buitengewoon/Speciaal Onderwijs en de betrokken
opleidingen veel aandacht getrokken én ook invloed gehad.

Even een stukje geschiedenis uit:

Door: Petra Koek

DE DENNENDAL-AFFAIRE
Vijftig jaar geleden werd er op het terrein van de Willem Arntsz Hoeve
een aparte afdeling oligofrenie (zwakzinnigheid) gerealiseerd
op initiatief van de geneesheer-directeur professor Poslavsky.
Deze afdeling voor mensen met een verstandelijke beperking leed
als onderdeel van de afdeling psychiatrie een kwijnend bestaan.
Er was geen staf van wetenschappelijk geschoolde deskundigen,
er was geen opleiding tot Z-verpleegkundige (zwakzinnigenzorg)
en psychiaters waren psychoanalytisch georiënteerd en hadden
het idee dat er aan zwakzinnigen weinig eer was te behalen.
Met de afsplitsing kwam er meer ruimte voor zorg en activering
en persoonlijke aandacht, gesitueerd in de vier oude paviljoens
van Dennendal in Den Dolder.
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Psychologisch directeur werd Carel Muller (1937). Hij wilde dat
de bewoners in kleinere woongroepen werden verzorgd. Er moest
ruimte komen voor de individuele ontwikkeling van patiënten die
hij pupillen liet noemen. Zij zouden niet moeten worden ‘weggestopt’
in een isolement in de bossen, maar zij zouden moeten samenwonen
met personeel en andere groeperingen. Dit idee heette ‘verdunning’
en werd in praktijk gebracht door alternatievelingen uit de kabouterbeweging die samenwerking zochten. Zij begonnen een biologischdynamische tuin bij Dennendal, waar pupillen, begeleiders en
vrijwilligers samen aan de slag gingen. Het idee van Carel Muller
van een alternatieve maatschappij, een ‘Oranjevrijstaat’ kreeg
steeds meer vorm.
MEEPRATEN EN MEEBESLISSEN
Dit betekende een radicale ommekeer in denken en benaderen.
De zwakzinnige was op zichzelf een compleet mens, die niet door
middel van therapieën hoefde te veranderen. Nee, de normale,
gezonde mens kon iets van de zwakzinnige leren. De tijd van de
regenten en de deskundigen die de dienst uitmaakten, was naar
de mening van Carel Muller dan ook voorbij. De juiste instelling
van medewerkers was belangrijker dan diploma’s: “Evenmin
verwachten wij van de groepsleiders op Dennendal dat ze
vakbekwame therapeuten zijn. Het moeten mensen zijn die op
voet van gelijkheid en met een houding van gelijkwaardigheid
met de pupillen willen omgaan”. Die gelijkwaardigheid gold
voor alle ‘werkers’ onderling; niet alleen tussen groepsleiders
en pupillen, maar ook tussen groepsleiders en bijvoorbeeld
psychiaters. De psychiater moest verantwoording afleggen over
zijn therapiekeuze. Bazen waren taboe en iedereen kon en mocht
over alles meepraten en beslissen.
In januari 1971 werd de bestaande bestuursstructuur opgeheven
en vervangen door een gezamenlijke verantwoordelijkheid van
12 stafleden en 2 directeuren.
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Tot zover deze aanhaling uit een publicatie van “Het geheugen
van Zeist”, waarop Henk reageerde met: ”Na het conflict binnen
Dennendal bleef Dennendal d.w.z. de bewoners en niet-ontslagen
personeel, ongeveer totaal een kwart, achter. Ik ben er direct
daarna komen werken in de zogenoemde opbouwperiode: nieuw
personeel, nieuwe opleiding, uiteindelijk ook nieuwe huisvesting e.d.
De ideeën van Nieuw-Dennendal zijn uiteindelijk na 30 jaar redelijk
gerealiseerd door de diverse woonvormen die wij tegenwoordig
in deze zorg kennen.
Men vergeet vaak te vermelden – ook in het Geheugen van Zeist –
dat Dennendal toentertijd kapot is gegaan aan de bijverschijnselen
en niet aan het oorspronkelijke idee en dat m.n. De Telegraaf er
mee aan de haal is gegaan”.
VOLGENDE FASE
Zo gaat het soms in iemands carrière en van hoofd woonzorg
voor psychiatrische patiënten naar nachthoofd bij het instituut
Nieuwenoord in Baarn en tevens een HBO-opleiding Verpleging in
Rotterdam volgend, kwam Henk werken in het fraterhuis St.-Jozef,
tegelijk met Hélène van Rijswijk, afwisselend in dag- en nachtdienst.
Maar voor de tweede keer lonkte een functie in Baarn, waar een
geheel ander type bewoners was komen wonen in een buiten-paviljoen
en waar hij op telefonische oproepen beschikbaar was plus voor
de thuiszorg in Baarn, zowel intra- als extramuraal.
In zijn vrije tijd was hij oproepbaar bij een Uitvaartorganisatie.
Een man met vele mogelijkheden.
OBLAAT VAN DE SINT WILLIBRORDSABDIJ
Henk zijn loopbaan was zo interessant en we hadden alle tijd,
dus dan komt er zoveel op tafel, waardoor je bijna zou vergeten
om over het hoofddoel van het gesprek te praten. Ik begon met
de zin: “Nu gaan we het over jou als leken-Benedictijn “ hebben.
Henk corrigeerde me gelukkig meteen en zei: ”Wij spreken van
oblaat van een abdij. Het is een binding met een abdij en niet
met een orde of zo. Je kunt ook maar oblaat van één abdij zijn”.
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Hierop kom ik straks nog terug, maar het begin van zijn belangstelling
interesseerde mij erg. Ik was verbaasd over hetgeen Henk vertelde:
“Frater Jan Schaapveld ging elk jaar vrij regelmatig op bezoek
in de Abdij van de Trappisten in Tilburg. Hij hield daar ook zijn
jaarlijkse retraite. Hij sprak daar zo betrokken en enthousiast over,
dat het mij steeds weer boeide. Maar daar ben ik zelf nooit geweest.
Wel eens in de Abdij Maria Toevlucht in Zundert, maar ik ben
met de St. Willibrordsabdij in contact gekomen, omdat wij regelmatig
in die buurt kampeerden. Dan ging ik graag er naar toe.
Zo is van het een het ander gekomen. Je raakt wat aan de praat,
je leest er wat over, je logeert een weekje in de abdij en dan is
de stap naar toenadering dichtbij”.
En dan wilde ik natuurlijk horen welke stappen er gezet worden
om werkelijk als oblaat verder te kunnen gaan. Henk sprak hierover
heel duidelijk, maar ik ben toch even naar de website van de
abdij gegaan, want ik merkte, dat ik het niet precies op een rijtje
had gekregen.
o
o

o
o
o
o

De St. Willibrordsabdij biedt iedereen de mogelijkheid om oblaat te
worden van het klooster. Iedereen wil zeggen: mannen én vrouwen,
van elke christelijke achtergrond.
Oblaten beloven het leven van Christus na te volgen met de Regel
van Benedictus als richtsnoer. Ze zijn veel meer dan “vrienden of
vriendinnen van het klooster”. Monniken en oblaten delen hetzelfde
doel: ze zoeken God.
De term ‘oblaat’ is afgeleid van het latijnse ‘oblatus’, wat ‘de aangebodene’ betekent.
De kern van de oblatuur is dat je jezelf aan God aanbiedt in verbondenheid met een bepaald klooster.
Als oblaat leg je voor de kloostergemeenschap een plechtige belofte
af “om onder leiding van het Evangelie en in de geest van de Heilige
Benedictus” je weg te gaan.
Je bent vrij om de geestelijke ordening die je zoekt aan te passen
aan je persoonlijke omstandigheden. Een oblaat is geen monnik-inde-wereld. Je maakt een persoonlijke keuze hoe je jezelf overgeeft
aan God en hoe je vormt geeft aan de Regel van Benedictus in
je leven.
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De wens om oblaat te worden begint bij het ervaren van een innerlijke
verwantschap met de kloostergemeenschap. Je hebt contact met
één of meerdere monniken en je verlangt om intensiever te delen
in hun spiritualiteit. Een oblaat bindt zich aan een bepaald klooster.
Oblaat ben je voor het leven en je kunt niet oblaat worden van
meerdere kloosters. Je zult je keuze dus zorgvuldig moeten maken.
Als je kiest voor de gemeenschap van de St. Willibrordsabdij, zal
de oblatenpater proberen om je geschiktheid voor het proefjaar in
te schatten. Dit proefjaar kun je zien als een vormingsjaar.
Benedictus noemt zijn Regel een oefenschool in de dienst van God.
Je zoekt zowel thuis als tijdens een aantal bezoeken aan het klooster
hoe je je oblatuur een plaats geeft in je leven. Aan het eind van je
proeftijd beslis je of je oblaat wilt worden. Dan begint pas de echte
vorming tot oblaat, net zoals een chauffeur pas leert rijden na zijn
rijexamen. Je weg naar God, naar de mens zoals God die bedoeld
heeft, is lang.
Je hebt daar tenminste je hele leven voor nodig. De monniken hebben
het voordeel van een stille, gestructureerde omgeving. Jij zult het
Goddelijke in jezelf moeten zoeken in een drukke wereld met veel
impulsen.

Hoe kun je vorm geven aan je oblatuur?
o Je oblatuur is een geestelijke instelling, die je in de loop van je
leven steeds meer tot uiting probeert te brengen in je handelen.
Hieronder volgen wat handreikingen. Als je je leven wilt richten
op God, op een geestelijke leven, dan zul je daar tijd voor moeten
vrijmaken. Elke liefde bloedt dood bij gebrek aan aandacht. Zoals
een moslim 5 keer per dag bidt, kan een oblaat zijn aandacht voor
God oefenen door elke dag (een deel van) ons getijdengebed te
bidden.
o Een andere pijler van het Benedictijnse leven is de geestelijke lezing.
Benedictus noemt dit “lectio divina”, goddelijke lezing. Als je je
openstelt, je helemaal leeg maakt en de bijbel of een ander geestelijk
boek openslaat, kan er al lezend een ontmoeting met God plaatsvinden. Het is een niet-doelgerichte, meditatieve manier van lezen.
o De meeste mensen hebben een druk leven. Elke minuut is vol
gepland, al is het maar met uitrusten. Het is moeilijk om in zo’n
leven God te ontmoeten. Daarvoor is stilte noodzakelijk.
Uitwendige stilte, in de zin van weg van lawaai en verplichtingen.
Maar vooral inwendige stilte, het stopzetten van het denken en
het zinken in de stilte van het hart. Dat vergt oefening in meditatie.
“Ora et labora”, bid en werk, zou je als samenvatting kunnen zien
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van de Benedictijnse levenswijze. Niemand wil slaaf zijn van zijn of
haar werk. Zeker als oblaat probeer je werk niet te zien als bevrediging
van je egoïstische wensen. Met je werk draag je bij aan God’s
schepping. Werk dient voor je levensonderhoud, om anderen te
dienen en om de opbrengst te delen met mensen die het nodig
hebben. Zo kan een oblaat de geest van de armoede onderhouden.
Werk is soms een oefening in nederigheid, als je liever onrecht
ondergaat dan het zelf pleegt. De laatste pijler van het Benedictijnse
leven is gastvrijheid. In de wereld kun je alles kopen, behalve
liefde, menselijke warmte. Juist daar is veel behoefte aan.
Het gaat niet om een overvloedig maal en een ruime kamer, maar
dat je luistert, de deur van huis en hart opent en iemand binnen
uitnodigt. Hoever je wilt gaan met je gastvrijheid, is natuurlijk je
eigen keuze. Ook je eventuele partner of gezin moet daar een
woordje in meespreken.
Tot slot is het van belang om de band met de kloostergemeenschap
te onderhouden. Je kiest niet alleen voor de Regel, maar ook voor
je broeders in het klooster. Wij zien onszelf als struikelaars op weg
naar God. We kunnen elkaar oprapen en de weg wijzen. Het klooster
biedt de kracht van stilte en gebed.
Tweemaal per jaar wordt een oblatendag georganiseerd. Op die
dag gaan verdieping van spiritualiteit en versterking van onderlinge
verbondenheid binnen de oblatengroep hand in hand. In het proefjaar
wordt een vormingsprogramma (Oblatenschool) aangeboden op
vier zaterdagen om kandidaten in te wijden in de Benedictijnse
spiritualiteit. Driemaal per jaar verschijnt de nieuwsbrief PAX om
informatie uit te wisselen en de onderlinge banden te versterken.
Daarnaast ben je vanzelfsprekend altijd welkom als gast in de abdij
of bij de gebedsdiensten in onze kapel.
Er is een oblatenraad, samengesteld uit zowel monniken als oblaten,
die de belangen behartigen van de oblaten. Zij staat ook garant
voor het contact met de abt en de monniken en zorgt dat de verschillende activiteiten gecoördineerd worden. Van iedere oblaat
zal ook jaarlijks, naar vermogen, een geldelijke bijdrage worden
gevraagd om de activiteiten te kunnen bekostigen. Op die manier
kan ieder ook heel concreet vormgeven aan zijn of haar betrokkenheid bij de abdij.
Oblaat word je in de hoop dat je ooit daadwerkelijk voelt dat je één
bent met God. Dit noemen we verlichting, het Rijk Gods. Je wilt
loskomen van de aardse verlangens en een rijk geestelijk leven
met Hem ervaren. Het is een lange, waardevolle weg.
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Het is veel, maar m.i. heel duidelijk. Het verwonderde mij, dat
dus iedereen met een christelijke achtergrond oblaat van deze
abdij kan worden.
De verbondenheid met deze abdij beleeft Henk o.m. door heel
dienstbaar te zijn in het Stiltecentrum, dat gehuisvest is in de
verbouwde stierenstal. Hier kunnen groepen van maximaal 22
personen gehuisvest worden. Henk heeft de week voorafgaand
aan ons gesprek voor gastheer gespeeld van een groep van 12
personen met een Jezuïet als inleider bij een bijeenkomst over
psychosynthese. Naast het gastheerschap helpt Henk ook vaak
in de boekhandel e.d. Hij zegt verder: “De bijeenkomsten op de
Oblatendagen zijn zeer fijn, omdat je steeds weer fijne mensen
ontmoet, waarvan velen steeds bekender voor je worden en de
dagen een goede inhoud hebben. Deze Abdij heeft ruim 100
oblaten”.
Als laatste vraag informeerde ik naar de gezinsleden en deze status
van Henk. Hier was hij duidelijk in. “Mijn vrouw en haar familie
zijn van katholieke oorsprong, maar doen er niks meer aan, zoals
dat gezegd wordt en mede daardoor de kinderen ook niet. Maar
ik krijg alle ruimte om hierin mijn eigen weg te gaan en dat laatste
is belangrijk”.
Ruim twee en een half uur hebben we gepraat en toen nog langs
de schilderwerken gelopen en deze bekeken. Een boeiend gebeuren!
Dank je wel, Henk en geniet van alles op je eigen manier! Het
moge je goed gaan. Tot ziens in de kapel en bij de koffie.
Leo Ruitenberg.
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HET VERLEERDE SPEL
Kon ik
Kon ik
Kon ik
Kon ik

spelen met gedachten.
spelen met het woord.
spelen met het leven.
spelen. Ongestoord.

Net zoals zo menig ander,
heb ik spel en zang verleerd.
Beide werden uitgewezen,
als ondeugdzaam en verkeerd.
Zang en spel en luchtig leven
waren zondig aangezet.
Je moest leven naar het voorschrift
en de letter van de wet.
Vele voorgeschreven plichten,
waren dikwijls zonder zin,
polderden spontane vreugde
en zeer veel, dat goed was, in.
Vrijheid was geheel ontnomen,
of zodanig afgeremd,
dat je rukken moest en trekken.
Zo zat alles vastgeklemd.
Overheid had zo haar reden.
Daarmee zwijgend ingestemd.
Overheid was ordelievend.
En de menigte getemd.
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Alles paste in elkander.
Het beginsel ingeroest,
dat de Overheid bepaalde
hoe dat alles lopen moest.
In gesprek met Overheden,
gold als allerhoogst gebod,
“Alle Macht komt van Daarboven.
Ook de Onze komt van God “.
Alle tegenstand verboden.
Gold als duivels, was behekst.
Alles was snel overwonnen,
met den juisten bijbeltekst.
Het geheel, Een piramide.
Het Gezag hoog in de nok.
Ongenaakbaar. Goed beveiligd
achter een granieten blok.
...................................................
Dit onbillijk juk verdwenen.
Open ging de citadel.
Ik hervat als Ouwe Taaie
het te vroeg verleerde spel.

Theobaldus Geraets
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Diamanten kloosterjubileum voor frater Wim Versteeg

“Een dankbare terugblik
op 60 fraterjaren”
Op 31 juli 2017 was het zestig jaar geleden dat Wim Versteeg
zijn inkledingsfeest vierde bij de Fraters van Utrecht. Deze
zomer was dus zijn diamanten kloosterjubileum; en hij was
op die bewuste datum niet de enige diamanten jubilaris want
ook Hans Wennekes maakte deel uit van de groep van zes
kandidaten die op 31 juli 1957 de plechtige Inkleding beleefden
bij de Fraters van Utrecht.
Natuurlijk gaat zo’n bijzonder
jubileum niet ongemerkt voorbij.
Feest was er. Niet precies op die
hoogzomerse vakantiedag 31 juli,
maar wel zijn beide jubilarissen de
afgelopen maanden op verschillende
manieren in het zonnetje gezet. In
hun naaste werkkring, met familie
en vrienden en binnen de congregatie was er een dubbel feest voor
Wim en Hans op maandag 9 oktober
in Fraterhuis Sint Jozef. Omdat
Wim al vele jaren lid is van de
INKO-redactie was zijn jubileum
ook een mooie aanleiding om een
gezellig ‘dagje uit’ te plannen
met de gehele redactie en daarbij
tegelijk het 40-jarig bestaan van INKO te vieren. Dit ‘dagje uit’
is geweest op vrijdag 15 september (zie het verslag en foto’s
elders in deze INKO).
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Het herdenken van een jubileum van een medebroeder – zilver,
goud, diamant of platina – is voor de redactie van INKO altijd
een goede gelegenheid om de jubilaris te benaderen met de vraag
eens in het geheugen te duiken en ons iets te vertellen over zijn
jeugd, over zijn werkplekken en bijzondere herinneringen uit
zijn fraterleven. Via een artikel in INKO laten we dan graag de
jubilaris aan het woord en maken we kennis met de gedachten
en achtergronden van onze medebroeder. Zo werd het verhaal
van jubilaris Hans Wennekes gepubliceerd in het januarinummer
van INKO na een gesprek met Hans in december toen hij in
Nederland op verlof was. En in deze INKO zullen we diamanten
jubilaris Wim Versteeg aan het woord laten over zijn gedachten
en herinneringen aan zijn jeugd en fraterjaren.
Eén telefoontje naar Wim is voldoende om de afspraak rond te
maken en als we een paar dagen later tegenover elkaar zitten met
blocnote en bandapparaat in de aanslag, is de eerste opmerking
van Wim: “Ja natuurlijk wil ik best iets vertellen over die zestig
jaren dat ik frater ben; ik lees ook altijd met veel interesse de
artikelen in INKO over de mens achter de jubilaris. Door zo’n
interview leer je gewoon iemand nog beter kennen. Maar ….
Als je dan over jezelf moet vertellen is het wel wat anders. Wat
weet ik nog van al die jaren? vroeg ik me af. Ik ben gaan denken
en denken en……… ik moet zeggen dat er steeds meer boven
kwam in mijn herinnering. Samenvattend realiseer ik me dat mijn
leven over het algemeen goed en meestal heel prettig is gegaan,
maar dat er hier en daar toch wel een spatje met tegenslag is
geweest. Soms een dip en soms wat spanningen. Dat is logisch
want een mensenleven gaat nu eenmaal niet altijd over rozen.
En door alles wat je meemaakt word je sterk en groei je. Maar
goed, laten we bij mijn jeugd beginnen…”.
Na vier meisjes eindelijk een jongetje
“Ik ben geboren in Driebergen/Rijsenburg op 24 september 1938
als jongste van vijf kinderen. Er zitten vier meisjes boven mij.
Mijn ouders waren best blij dat er in hun gezin eindelijk een
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jongetje kwam. Ik ben opgegroeid in een goed katholiek gezin
met liefdevolle ouders en vier zusjes die allemaal gek waren met
hun jongere broertje. Mijn oudste zus was 15 jaar toen ik kwam.
Als gezin woonden wij in Rijsenburg waar mijn vader rijwielhandelaar
en fietsenmaker was. De gemeente Driebergen/Rijsenburg bestond
tot de jaren dertig uit twee afzonderlijke gemeentes. In 1932 zijn
ze samengevoegd, maar ze hebben beide hun eigen/afzonderlijke
identiteit behouden. Rijsenburg was daarbij van oudsher altijd
al het katholieke deel. Daar stond een seminarie, er waren twee
kloosters, er was een katholieke kerk en een katholieke school.
Het was dus echt een Roomse enclave waar wij opgroeiden. Alle
vijf kinderen gingen naar de katholieke school in het dorp en op
zondag gingen we met z’n allen naar de katholieke kerk. Daar ben
ik jarenlang misdienaar geweest.”
Eerste contact met fraters
“Na de Lagere School ben ik naar het VGLO (het Voortgezet
Gewoon Lager Onderwijs) in Zeist gegaan, niet zozeer omdat mijn
ouders of ikzelf dat wilden, maar dat advies werd door het schoolhoofd
aangegeven. Later heb ik wel eens gedacht: ach ik was misschien
te dom voor de MULO en te onhandig voor de Technische School.
Maar ik weet het niet. Misschien was ik nog te jong want ik was
pas 11 en je moest 12 jaar zijn om naar een vervolgschool te gaan.
Ik was trouwens niet de enige uit ons dorp, want we gingen elke
dag met een groepje jongens op de fiets van Driebergen naar Zeist.
Het advies van ons schoolhoofd toen is niet verkeerd geweest,
want wellicht is mede daardoor mijn toekomst bepaald. Ik ging
dus naar het VGLO en…….. die werd geleid door de Fraters van
Utrecht. Kijk en daar komt het eerste contact met fraters al! Ik
kreeg daar les van frater Clemens en met deze frater had ik heel
goed contact. Ik kon goed met hem praten over van alles en nog
wat. Hij vertelde wel eens over het fraterleven en waar ze voor
stonden. Dat sprak mij wel aan. Op een dag zei frater Clemens: nou
kom maar eens kijken bij ons. Naar aanleiding van zijn uitnodiging
ben ik toen verschillende keren naar het klooster geweest waar
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hij woonde. Dat heette toen (!) het St Jozefhuis. Daar was destijds
ook het Juvenaat gevestigd. Doordat ik er vaker kwam, zag en
leerde ik meer over het leven en werken van fraters en langzaam
maar zeker groeide bij mij het besef dat zo’n leven ook wel iets
voor mij was. Ik wilde in mijn leven ook iets voor mensen kunnen
betekenen. Dat heb ik altijd gehad en dat is ook altijd zo gebleven.
De gesprekken met frater Clemens hebben er in feite toe geleid
dat ik na twee jaar VGLO naar het Juvenaat wilde gaan.”
“Er ging wel enige tijd overheen voordat ik van het VGLO wegging
om naar het Juvenaat te gaan, want ook mijn ouders moesten
geïnformeerd worden en toestemming geven. Naar het Juvenaat
gaan betekende namelijk dat ik daar intern was. Achteraf heb ik
bedacht dat het voor mijn vader heel wat geweest moet zijn dat
zijn enige zoon en stamhouder het gezin verliet en een andere weg
koos. Mijn weggaan naar het Juvenaat viel namelijk ook nog
samen met het vertrek van mijn oudste zus die emigreerde naar
Canada. Maar ik heb mijn vader er nooit over gehoord. Hij heeft
nooit gezegd: wat maak je me nou. Wel heeft hij me enkele keren
in vertrouwen genomen en tegen me gezegd: Als het niet goed
gaat op het Juvenaat, dan kom je weer bij ons, onze deur staat
altijd open en je kunt altijd bij mij terecht! Voor mijn moeder lag
het weer wat anders. Zij was een zeer vrome ziel en voor haar
betekende het veel als iemand in de geestelijke stand werd verheven.
Dat voelde voor haar als een eer. Zij had er alle vertrouwen in.”
Naar de bakkersopleiding…
Het is augustus 1951 als Wim aan het begin van het nieuwe schooljaar
het ouderlijke huis verlaat en wordt opgenomen in het internaat
van de fraters in Zeist. Hij was toen 13 jaar en zou in september
14 jaar worden. Dat moet toch wel een grote stap zijn geweest
en als ik hem daarover vraag, vertelt hij: “Ja, ik was inderdaad
nog wel erg jong om het huis uit te gaan. Maar ik heb eigenlijk
nooit het gevoel gehad dat het een grote stap voor mij was, ik bedoel
niet emotioneel of zo. Ik was het er zelf helemaal mee eens, dit
wilde ik graag en daarom was het goed. Na een korte wen-periode
werd ik als leerling in de bakkersopleiding geplaatst. Veel jongens
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die tegelijk met mij naar het internaat gingen, wilden onderwijzer
worden en gingen naar de kweekschool, maar er waren ook jongens
die bijvoorbeeld naar een opleiding gingen voor schilder of timmerman. Zeist was in die tijd een groot complex met alle soorten
opleidingen en een groot internaat. Het ging vrij goed met mij
zowel in de bakkerij als met de andere lessen die ik op de school
moest volgen. Ik haalde zelfs twee kleine diploma’s. Het ging
goed totdat….”
… en toen foute boel !
“Totdat………… het helemaal niet zo goed ging, want op een zeker
moment werd ik voor een gesprek bij de schoolleiding geroepen
en daar kreeg ik te horen dat ik er maar mee moest stoppen. Ik was
blijkbaar een moeilijk jongetje want ik werd verwijderd uit de
bakkerij wat ook het einde van mijn juvenaatsperiode zou betekenen.
BOEM KLAAR !!! Jaaaa daar sta je dan wel even met je mond
vol tanden. Je hebt geen idee wat er aan de hand is. Het enige wat
je hoort en begrijpt, is dat je weg moet. Er werd tijdens dat gesprek
nog wel iets gezegd over de leraren die mij bij de beoordeling
een onvoldoende gaven en dat zij het niet meer zo zagen zitten
met mij. Waarom het was, heb ik nooit begrepen. Dat was een
ontzettende domper voor mij. Je weet gewoon niet wat je moet
doen. En toen kwam de redding! Die is mij gegeven door frater
Cassianus die in die tijd prefect van het Juvenaat was. Het is
frater Cassianus geweest die het lerarenteam heeft aangesproken
en gezegd dat het allemaal wel mee viel met de onvoldoendes
van mij. Hij stelde voor om voor mij dan een andere richting te
kiezen zodat ik wel op school en het internaat kon blijven…………..
Het voorstel van frater Cassianus is aangenomen en ik ben toen
als algemene hulp in de keuken geplaatst. Na dat hele voorval
ben ik nog enkele jaren in Zeist gebleven en heb die jaren allerlei
werkjes in de keuken gedaan. Ik bleef ook in het internaat wonen
en ik heb steeds alle lessen gevolgd om in 1957 op te gaan voor
mijn Inkledingsfeest. Gelukkig zijn er na deze vervelende periode
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geen nare dingen meer voorgevallen en ik voelde me sterk genoeg
om met volle overtuiging het Inkledingsfeest tegemoet te gaan.”
De inkleding was een bijzondere plechtigheid
“Met zes kandidaten hebben we toen op 31 juli 1957 ons Inkledingsfeest gevierd. Mijn jaargenoten waren op dat moment: Hans
Wennekes, Simon van Brakel, Kees Morselt, Albert Verheul en
Bertus Gerritsen. Van dat groepje van zes zijn er nu dus nog twee
die hun diamanten jubileum vieren. Onze medebroeder Simon
van Brakel is in 2005 gestorven en de andere drie zijn al vrij snel
uitgetreden. Ik kan me de bijzondere plechtigheid van de Inkleding
nog goed herinneren. Het was heel officieel waarbij een priester
voorging. Het voelde voor mij als een moment dat je wordt erkend,
dat je een punt hebt bereikt waar je naar toe wilde. Op die bewuste
dag krijg je ook echt de toog aan, een uiterlijk bewijs dat je frater
bent. Ook krijg je bij de Inkleding je fraternaam en ik heette toen
frater Vitus. Ik heb die fraternaam maar heel kort gebruikt want
al vrij snel kregen wij, fraters, de vrijheid om je eigen doopnaam
te gebruiken. Dat hebben we eigenlijk ook vrij snel daarna gedaan.
Mijn roepnaam thuis was Wim, dus ik ben als frater Wim verder
door het leven gegaan. Heel toevallig is de naam Vitus in mijn
werkzame leven nog een keer voorgekomen omdat ik in Hilversum
bij het jeugdwerk van de Vitusparochie heb gewerkt.”
Via Utrecht, Zeist en Hilversum naar Borculo
Bij het beëindigen van het noviciaat ligt er voor de fraters al een
studieopdracht of baan voor hen klaar. Zo ging het ook bij Wim.
Meteen na het noviciaat ging hij voor één jaar naar Zeist om
vervolgens voor drie jaren te worden geplaatst in Hilversum
waar hij kok was en zijn eerste ervaring opdeed bij Jeugdwerk Ahoy
van de Vitusparochie. Het waren drie korte periodes waar Wim
verschillende functies had en o.a. bekend werd met de aspecten
van het jeugdwerk. Wim vertelt: “Het Jeugdwerk Ahoy was mijn
eerste kennismaking met deze materie. Toen ik bij Ahoy kwam
om me verdienstelijk te maken was frater Assisius daar hoofd.
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Hij heeft mij op een persoonlijke en prettige wijze bekend gemaakt
met het jeugdwerk, de vele facetten en hoe je er mee kunt omgaan.
Mede door hem heb ik in Hilversum een leerzame maar ook een
plezierige tijd gehad. Ik ben drie jaar in Hilversum geweest en
toen kreeg ik de bekende brief thuis waarin stond dat ik met ingang
van die en die datum werd verplaatst naar Borculo. Er stond ook
nog bij welke taak je kreeg op je nieuwe werkplek en de brief
eindigde met de woorden: Gods beste zegen. Zo ging dat vroeger.”
23 jaar Borculo
“In 1962 ben ik naar Borculo gegaan en ik ben er 23 jaar gebleven!
Ik heb er gewerkt en geleefd, ik heb in verschillende communiteiten
gewoond en telkens heb ik weer veel geleerd. Mede door de functies
die ik daar had is het een uitgebreide ontwikkelingstijd geweest,
ook persoonlijk heb ik dat ervaren. Ik ben in Borculo begonnen
als kok en assistent groepsleider. Dat laatste was ook de reden
om aan mijn studie Kinderbescherming te beginnen. Ik vond de
studie interessant en het beviel me zo goed dat ik naast mijn taak
als groepsleider ben gaan studeren. Ik heb toen eerst de diploma’s
Kinderbescherming A en B gehaald en daarna heb ik de drie jaar
durende studie gevolgd voor het diploma Heilpedagoog. Als aanvullende studie heb ik toen ook nog H.B.O. Inrichtingswerk opgepakt.
Ik kon de studie goed aan, maar ik was daarnaast groepsleider,
en dat ging helemaal niet zo goed. Ik kon namelijk geen orde
houden, het was vaak een puinhoop. Je moest echt streng zijn en
daar was ik niet goed in. Het moet ook in je karakter liggen om
streng te kunnen zijn. Ik heb met veel plezier in Borculo gewoond
en gewerkt maar dat groepsleiderschap viel me zwaar. Ik heb
het ongeveer twaalf jaar volgehouden en toen kwam eindelijk
de bevrijding”.
Die laatste zin vertelt Wim met een lachend gezicht. Het is te
merken dat hij kennelijk blij was dat er een einde kwam aan zijn
taak als groepsleider. Wim vertelt hoe dat ging: “Regelmatig
kwamen er veranderingen en wisselingen van functies op de
Leo Stichting en op zekere dag kwam voor mij de verandering.
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Ik werd namelijk ontheven uit mijn functie van groepsleider en
ik werd benoemd tot opvolger van frater Maternus omdat hij met
pensioen ging. Frater Maternus was een zeer geziene frater en bij
de Leo Stichting had hij de functie van Sociaal Pedagoog. Ik vond
het prachtig dat ik hem mocht opvolgen: Sociaal Pedagoog!
Dat klonk natuurlijk geweldig. Door mijn verschillende studies
(o.a. Heilpedagogie) waren de taken die bij deze functie hoorden
niet vreemd voor mij. In deze tijd zou je zo’n functie Internaats
Maatschappelijk Werker noemen. Een belangrijke activiteit was
bijvoorbeeld het onderhouden van contacten met de ouders van
onze pupillen die allemaal het predikaat ‘moeilijk opvoedbaar’
hadden. Om die ouders te bezoeken, reisde ik het hele land door
want de jongens kwamen overal vandaag. Van Groningen tot
Maastricht. Ik was dus degene die het lijntje tussen ouders en
internaat onderhield. Ik gaf de ouders verslag van het gedrag en
vorderingen van hun zoon en bij besprekingen van de leerling
op het internaat kon ik een goed beeld geven van de thuissituatie.
Dit werk heb ik tien jaar met goed gevoel gedaan. In heb het
ervaren als zeer zinvol werk, zowel de terugkoppeling naar de
ouders als mijn weergave van de thuissituatie op het internaat.
Ik heb deze functie tot aan mijn vertrek uit Borculo met veel
plezier vervuld.”
Veranderingen in woon plek
De zeventiger jaren hebben voor veel congregaties grote veranderingen gebracht in het kiezen van de woonplek van religieuzen.
Meer en meer werden grote kloosters verruild voor kleinere
communiteiten. Een duidelijk voorbeeld daarvan is de splitsing
van de grote communiteit in Borculo. Wim Versteeg maakte dat
van nabij mee en vertelt: “In Borculo zijn we allemaal begonnen
in het grote kloostergebouw. Dat was een hele grote communiteit
en het kwam in die tijd vaak voor dat er gesproken werd over het
opzetten van kleine groeperingen. Er kwamen al snel groepjes van
negen tot tien fraters die een eigen woonplek zochten en dus een
eigen communiteit werden. Qua locatie werd daar in Borculo
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geen probleem van gemaakt want er zijn toen op het eigen terrein
aan de Alexandrinalaan twee woonhuizen speciaal voor deze
kleine communiteiten gebouwd. Ik ben toen al snel met één van
de kleinere groeperingen meegegaan. Na enkele jaren wonen op
de Alexandrinalaan D180 heb ik me aangesloten bij een nieuwe
groep die ging wonen in de Chopinstraat in het dorp Borculo.
De reden van die verhuizing was dat wij als ‘groep Chopinstraat’
vonden dat er over het algemeen te weinig aan religiositeit werd
gedaan en wij ons als groep juist daarvoor wilden inzetten. Met
het organiseren van vaste tijden voor gebed en meditatie is het
toen redelijk gelukt die gezamenlijke doelstelling te realiseren.”
Naar de verslaafden in Rotterdam
“Ik ben tot 1985 in Borculo gebleven. Vanuit de Chopinstraat ben
ik toen verhuisd naar Rotterdam, en niet zo maar naar Rotterdam
maar met de intentie om te ontdekken of ik iets kon betekenen
in de zorg voor verslaafden. In Borculo werden we als communiteit
attent gemaakt op die vorm van zorg door een jeugdpastor die
probeerde bij religieuze groeperingen mensen te werven om te
helpen in de verslavingszorg. Deze richting van zorgverlening
was nieuw voor onze congregatie maar het paste wel bij de trend
om als fraters steeds onze ogen en ons hart open te stellen voor
de noden in de huidige maatschappij en de mensen te helpen die
onze hulp nodig hadden. Al zoekende kwam je dan uit bij de
verslaafden. Ik voelde me geroepen om in die wereld iets voor
de mensen te betekenen. Dat was ook nu weer mijn uitgangspunt.
Dus ik ging naar Rotterdam. Zoiets doe je natuurlijk niet zonder
voorbereiding want de wereld van verslaafden is wel een wereldje
apart. Ik heb me aangemeld en er is toen voor een kleine groep
een jaar uitgetrokken om nader kennis te maken met de verslavingsproblematiek. Die kennismaking werd geregeld door een jeugdpastor
uit Rotterdam. Ik heb tijdens het kennismakingsjaar ook stage
gelopen in de Pauluskerk in Rotterdam waar de Stichting De Buldog
zich al geruime tijd met de verslavingsopvang bezig hield. De
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kleine groep die mee deed aan deze kennismaking was afkomstig
uit verschillende congregaties, zowel vrouwen als mannen; er
was bijvoorbeeld een zuster Fransicanes en een zuster Ursuline,
verder een broeder van Dongen, ik was er en dan nog enkele
andere religieuzen. Het was een gemengde groepering van acht
mensen die elkaar niet kenden. Het jaar ‘proefdraaien’ was dan
ook tevens bedoeld om in die periode een hechtere groepering te
vormen. We hebben toen een jaar in een buitenwijk van Rotterdam
gewoond om elkaar te leren kennen en ervaring op te doen met
de zorg aan verslaafden. We hadden inmiddels een naam en we
noemden ons de Jabbok Gemeenschap. Onder die naam werkten
we aan het uiteindelijke doel dat we ons hadden gesteld. Het was
namelijk de bedoeling dat we zouden proberen een boerderij te
vinden om daar een project te starten voor de opvang en zorg aan
verslaafden. Het moest een boerderij zijn waar verslaafden het
boerenwerk konden doen en daarnaast de nodige zorg en begeleiding
konden krijgen om redelijkerwijs na enige tijd weer een normaal
plekje in de maatschappij te kunnen vinden. In de boerderij moest
dan voldoende ruimte zijn voor onszelf en verder moest er plek
zijn om er een aantal verslaafden te laten wonen en werken. Die
boerderij hebben we toen gevonden in Eesergroen in de gemeente
Borger in Drente. Maar ja, de boerderij vinden was één maar om
dan in die boerderij een project voor verslaafden te beginnen,
dat kostte nogal wat moeite en tijd. De gemeente was niet blij
met onze plannen en er kwamen allerlei regels en voorwaarden
die we moesten oplossen. Het kostte veel moeite en tijd maar de
problemen zijn allemaal overwonnen. We hadden gemeentelijke
toestemming, de boerderij werd gerenoveerd en klaargemaakt voor
bewoning. Dus we konden onze ‘leermeesters’ van De Buldog
een sein geven dat de eerste verslaafden welkom waren in onze
Boerderij Eesergroen! We hadden het allemaal binnen het jaar
voor elkaar gekregen en we gingen vol verwachting en goede
moed een nieuwe fase tegemoet.”
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Eesergroen
Tot zover vertelt Wim het begin en de opzet van het Religieus
Boerderijproject Eesergroen zonder haperingen. Met een zucht
en sombertjes vervolgt hij dan: “Ja, het was een goed begin daar
in Eesergroen. De eerste verslaafden kwamen en we gingen aan
de slag. Maar met de komst van deze eerste verslaafden ontdekten
wij ook al snel de problemen waar we in ons enthousiasme niet
aan gedacht hadden. De problemen werden groter naarmate er
via De Buldog meer verslaafden naar onze boerderij kwamen.
We moesten erkennen dat het voor ons als leiders en hulpverleners
steeds moeilijker werd. We leden er onder maar wilden niet opgeven.
Nog niet. Ondanks het feit dat de problemen zich opstapelden
zijn we doorgegaan en hebben we het vier jaar volgehouden.
Toen ging het echt niet meer. Wij gingen er zelf aan ten onder.
Uiteindelijk moesten we zeggen: Het kan niet meer. We moeten
stoppen. Er zijn toen een aantal suggesties uitgewerkt om na te
gaan wat ons te doen stond. Er is o.a. contact opgenomen met
De Buldog en na veel overleg is daaruit gerold dat De Buldog
voorstelde ons project mèt boerderij en alles eromheen over te
nemen en voort te zetten. Hoewel het voorstel van De Buldog
een beetje zalf op de wonde was, is het einde van het Religieus
Boerderijproject voor ons heel moeilijk geweest. Het was een
desillusie en erover praten geeft nog steeds een triest gevoel.”
Drie oorzaken die tot stoppen hebben geleid
“Meer dan eens hebben we ons afgevraagd wat nou precies de
oorzaak was van het besluit om te stoppen. Met elkaar hebben
we toen gezegd dat er drie belangrijke oorzaken zijn die hebben
geleid tot dit besluit:
Een eerste oorzaak was wel dat wij het helpen en werken met
mensen die verslaafd zijn ernstig hebben onderschat. Het is veel
moeilijker dan wij ooit hebben kunnen bedenken;
Op de tweede plaats moeten we erkennen dat het wonen voor
ons als religieuzen in een gemengde groep, dus met mannen en
vrouwen samen, niet zonder haperingen verliep;
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En op de derde plaats kwam daar nog bij dat niet alleen wij, maar
dat ook de verslaafden, onbekend waren met de werkzaamheden
op een boerderij.
Resumerend moeten we zeggen dat er voor een project als het
onze echt wel wat meer komt kijken dan goede voorbereidingen
en enthousiasme. Maar het blijft triest dat het ons niet is gelukt.”
Terug naar Borculo
Na de rompslomp die het overnemen van de boerderij door De
Buldog met zich meebracht stond Wim voor de keus: Wat nu?
Wim: “Ik ben na vier jaren Eesergroen teruggegaan naar Borculo.
Na alle onverwachte gebeurtenissen wilde ik graag terug naar
Borculo want dat was voor mij een vertrouwde plek. Even geen
problemen en hectiek, maar gewoon werken waar ik nodig was.
Ik heb toen eerst vrijwilligerswerk gedaan bij de dagbesteding
voor ex-psychiatrische patiënten De Keppelaar in Doetinchem
en bij het Vluchtelingenwerk in Borculo. Na enige tijd werd ik
door de toenmalige directeur, de heer Vreeburg, gevraagd om
school-maatschappelijk werker te worden aan de School voor
Speciaal Onderwijs en de Scholengemeenschap Klein Borculo.
Ik kwam dus weer in mijn oude beroep terecht en dat was prima.
Ik ben toen nog eens 11 jaren in Borculo geweest van 1990 tot 2001.”
Twee termijnen lid Provinciaal Bestuur
“In Borculo veranderde er weer veel in mijn fraterleven want ik
werd naast mijn werk als school-maatschappelijk werker in 1994
voor de eerste keer gekozen tot lid van het Provinciaal Bestuur,
een termijn tot 2000. En bij verkiezingen voor de nieuwe bestuurstermijn van 2000 tot 2006 werd ik opnieuw gekozen tot bestuurslid
en tevens plaatsvervangend Provinciaal Overste. Die bestuursfuncties
waren nieuw voor mij. Als bestuurslid heb je natuurlijk met heel
veel verschillende onderwerpen te maken en daar was ik heel
serieus in. Wat ik vooral in het begin als moeilijk heb ervaren is,
dat er voorstellen lagen over het sluiten van communiteiten. Ik
heb twee termijnen (dat is twaalf jaar) in het provinciaal bestuur
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gezeten en er stond dikwijls een mogelijke sluiting van een
communiteit op de agenda. Ik vond het altijd noodzakelijk om
me daar dan goed in te verdiepen. Ik wilde een goed-gefundeerde
mening hebben. In het algemeen gezegd nam de bestuursperiode
voor mij niet zo zeer veel tijd in beslag maar voelde ik het
bestuurswerk soms wel als psychische druk. Er moesten allerlei
toekomst-gerichte beslissingen genomen worden. We zijn een
aflopende congregatie en dan is de consequentie dat er soms huizen
gesloten moeten worden. Het was niet zozeer de sluiting op zich,
die mij bezighield maar ik dacht daarbij vooral aan de mensen
die het persoonlijk aangaat. Het is dan moeilijk omdat je weet dat
het voor anderen moeilijk is. Met die intentie heb ik twaalf jaren
mijn taak in het provinciaal bestuur vervuld. Natuurlijk waren er
ook zuiver zakelijke besluiten maar dat lag anders. Het voorbereiden
van die onderwerpen vergden meer denkwerk en minder hartzeer.
Verder heb ik in mijn bestuursperiodes twee zeer pijnlijke momenten
meegemaakt. Dat is het overlijden geweest van Tone Rotink in
april 1999 en Wiro Weersink in augustus 2002. Zij waren op
moment van overlijden provinciaal overste en beiden waren
bijzondere mensen binnen de congregatie. Hun overlijden was
voor ons allemaal heel ingrijpend.”
Thuis in Arnhem…
“Na zoveel jaren Borculo werd het voor mij weer eens tijd om te
verkassen. Ik had het prima naar m’n zin in Borculo maar tijdens
een gesprek met Henk Huirne, die destijds overste was van de
communiteit Arnhem. vroeg Henk of ik er iets voor voelde om
naar Arnhem te komen. De communiteit daar kon wel enkele vitale
mensen gebruiken die zich konden bezighouden met diverse werkjes
in en om het Eusebiushuis. Ik ben toen in 2001 naar Arnhem
gegaan en ik voelde me er meteen thuis. Het mooie grote huis
met de prachtige tuin aan de Rijn vond ik heerlijk. Er was ook
genoeg te doen om de communiteit en zijn bewoners in goede
staat te houden, dus ik kon daar best van nut zijn. Toen ik er
onlangs over sprak met enkele medebroeders van Arnhem kwamen
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ze spontaan met voorbeelden om mijn geheugen op te frissen.
Op praktisch gebied was ik een soort procurator. Zo hield ik de
uitgaven van de ‘huishoudcentjes’ goed in de gaten en dikwijls
gingen Stanislaus en ik naar de Sligro om daar de inkopen te doen
voor ons fraterhuis, verder voorzag ik de fraters van voldoende
fruit door wekelijks appels en peren te halen bij een groot fruitbedrijf,
vlak over de Rijn en als er een feestje of verjaardag was, zorgde
ik voor de aankleding met voldoende hapjes en drankjes. Zo waren
er meer praktische zaken, die ik allemaal zonder problemen aanpakte.
Henk Huirne herinnerde zich dat er in de Arnhemse periode ook
veel werk verzet moest worden door het Provinciaal Bestuur
o.a. vanwege het sluiten van het Gregoriushuis in Utrecht, het
realiseren van een stuk nieuwbouw in De Bilt en er moest ook
nog een kapittel worden voorbereid. Waar ik kon, hielp ik en als
‘manusje van alles’ voelde ik me best goed. Bijzonder in Arnhem
was ook dat de communiteit heel goed contact had met een aantal
mensen die elke zondag naar de kapel kwamen voor het bijwonen
van de H. Mis. Dat begon met een paar mensen en die groep werd
steeds groter. Op den duur was het een zeer hechte groep, die we
ook uitnodigden voor de koffie na de dienst. De kapelbezoekers
waren als het ware een soort verlengstuk van onze eigen communiteit.
Door de gesprekken tijdens het koffiedrinken was er ook steeds
meer contact met de mensen. Daar rolde van alles uit. Als ik dan
wel eens tijdens zo’n gesprek begreep dat er bij mensen problemen
waren, dan bleef het in mijn hoofd en dan ging ik daarna even
naar hun huis om te praten of hen te helpen.”
Sluiting van het Eusebiushuis
“Zo verstreken de jaren. We hadden het goed met elkaar maar……
toen kwam toch langzamerhand het gegeven dat ook Arnhem
gesloten zou moeten worden. We woonden nog met elf fraters
in het grote Eusebiushuis en op zekere dag (dat was in 2009)
kregen we alle elf een brief van het bestuur met de vraag of we
wilden nadenken over een mogelijke sluiting van de communiteit.
De reden van de sluiting was, dat het Eusebiushuis te groot werd
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voor het aantal fraters dat er woonde en dat we welkom waren
in Fraterhuis Sint-Jozef in De Bilt, dat door de recente uitbreiding
voldoende plek had om nieuwe bewoners een eigen plek te geven
en vooral de ouder wordende bewoners de aandacht en zorg te
bieden die nodig is. We hebben toen met elkaar hele goede gesprekken
gehad over de vraag van het bestuur en al vrij snel waren we het
er unaniem over eens, dat het goed was om het voorstel van het
bestuur te accepteren. Wel werd opgemerkt dat we graag de tijd
wilden krijgen om afscheid te nemen van alles waar we in Arnhem
en de regio als medewerker of vrijwilliger mee bezig waren. Die
tijd om afscheid te nemen hebben we op verschillende manieren
ten volle benut. Zo is er een speciale bijenkomst geweest om
afscheid te nemen van de kapelbezoekers en afzonderlijk van elkaar
hebben we afscheid genomen van de instellingen waar we vertrouwd
mee waren. En toen…., inpakken en op pad naar De Bilt. Dat
was in november 2009. We wonen dus nu al weer acht jaar in
St.-Jozef. Zo’n verhuizing is even wennen, maar we zijn op een
heel prettige manier opgevangen in de bestaande communiteit
en het heeft voor niemand van ons problemen gegeven.”
“Ik moet nog wel even vertellen dat het mijn taak was om na de
verhuizing van de fraters uit het Eusebiushuis te zorgen voor de
gehele ontruiming van het pand. Oh oh dat is me een karwei geweest.
Weken heeft het geduurd voordat alles was gecontroleerd en
opgeruimd. Van de bibliotheek tot de zolder en van de kelder
tot de keuken. Niet te geloven wat je dan allemaal tegenkomt.
Waardevolle spullen zijn naar De Bilt gegaan en vandaar verder
uitgezocht en dingen waar niemand iets mee kon, hebben we weg
moeten doen. Maar ook dat klusje is geklaard en het huis is leeg
en schoon opgeleverd.”
Nieuwe taken in De Bilt
Het was voor Wim snel wennen in Fraterhuis Sint-Jozef, “maar”
zo vertelt hij “in het begin zocht ik wel naar ideeën om me wat
meer verdienstelijk te maken in de communiteit en in het dorp.
Nou daar hoefde ik niet lang naar te zoeken, want al snel kreeg
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ik contact met de pastoor van de Sint-Jozef-parochie in Zeist
die op zoek was naar mensen die parochianen wilden bezoeken.
Ik heb me toen spontaan aangemeld en ik bezoek nu regelmatig
oudere mensen en alleenstaanden die behoefte hebben aan een
luisterend oor. Momenteel zijn het ongeveer twaalf mensen waar
ik regelmatig kom. Vaste klanten zeg maar. Binnen de congregatie
heb ik ook nogal wat functies waar ik mijn tijd aan besteedt. Zo ben
ik gevraagd om na het terugtreden van Wim Heister weer zitting
te nemen in het Provinciaal Bestuur en ben ik sinds 8 juli 2016
plaatsvervanger van Wifried van der Poll als overste van het
Religieushuis Nederland. Verder ben ik vanuit het bestuur de
contactpersoon met de met de leiding van het huis en daarvoor
heb ik regelmatig contact met Leo Zuiderwijk en met het hoofd
van de zorg Hélène van Rijswijk. De functies die met onze
communiteit te maken hebben, maken gewoon deel uit van mijn
dagelijkse contacten en bezigheden. Ik realiseer me altijd dat ik
woon in een gemeenschap met veel mensen die wegens ouderdom
extra zorg behoeven. Je wordt geconfronteerd met mensen die
de weg kwijt zijn en tien keer vragen waar ze zijn. Ik loop dan
niet weg maar ben me er van bewust dat deze situaties er bij horen
in een huis als dit. Dan komt ook weer mijn instelling boven dat
ik er wil zijn voor de mensen, voor mijn medebewoners. Ze mogen
altijd naar me toe komen met hun vragen en problemen.”
En toch tijd voor hobby’s
Het opnoemen van zoveel functies en bezigheden die Wim zich
herinnert uit zestig fraterjaren ontlokt hem de opmerking: “Tsjonge
zeg, wat heb ik veel gedaan. Wat een leven heb ik gehad en wat
kan ik dankbaar zijn dat het mij is gegeven om zoveel dingen te
kunnen doen en te kunnen beleven. Je zou haast denken dat er geen
tijd was voor ontspanning. Maar die was er zeker wel. En die is
er nog. Wat muziek betreft ben ik een echte fan van Herman van
Veen. Ik vind hem een groot artiest als je hoort en ziet hoeveel
instrumenten hij kan bespelen en dan is hij ook nog een geweldige
songwriter. Zijn liedjes hebben diepgang, daar luister je steeds
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opnieuw naar. Ik ben zelf niet zo muzikaal maar…… ik fluit veel
en vaak. Als er een CD op staat of er is muziek op de radio dan
fluit ik mee hoor! Ik denk wel eens dat het fluiten een compensatie
is omdat ik nooit heb geleerd om een instrument te bespelen.
Dus blijf ik gewoon fluiten met mond en adem! Verder ben ik
iemand die van veel sporten houdt. Ik heb altijd veel gewandeld
en samen met mijn
wandelvriend Ton
Oostveen hebben we
de mooiste vakanties
wandelend doorgebracht in Zwitserland.
Tot voor kort ging ik
nog vaak wandelen
maar na enkele akkefietjes waarbij ik ben
gevallen doe ik dat
niet meer.
Fietsen kan ik nog
wel heel goed en dat
doe ik veel. Meestal
in de omgeving en
soms een meerdaagse
fietstocht in Drente
of Zeeland.
Ook tafeltennissen is
altijd een grote hobby
van mij geweest. Ik zat in Borculo op een club en ook in Arnhem.
En sinds ik hier woon zit ik op de tafeltennisclub in Zeist. Verder
kijk ik graag naar voetbalwedstrijden en dan is Feyenoord mijn
favoriete club. Dichterbij huis sla ik geen wedstrijd over van
FC Utrecht. David heeft me overgehaald om een seizoenkaart
te kopen en als de club één keer in de twee weken thuis speelt,
pakken we de fiets en gaan samen naar het voetbalstadion. Ik heb
dus echt genoeg tijd voor ontspanning en hobby’s.”
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Alle reden om dankbaar te zijn
Na de laatste woorden van Wim is het even stil. Ons gesprek begon
anderhalf uur geleden met zijn aarzelende opmerking: ‘wat weet
ik nog van al die jaren?’ We herhalen die zin en we schieten beiden
in de lach omdat Wim met alles wat hij heeft verteld zeker het
tegendeel heeft bewezen. Het is een lang verhaal geworden en
we hopen dat er onder de medebroeders velen zijn, die zich bij
het lezen ook weer gebeurtenissen uit hun eigen fraterleven
kunnen herinneren.
“Ja het is wel heel veel he”, zegt Wim “Ik kan me nauwelijks
voorstellen dat je zoveel in één leven kan doen en meemaken.
Maar goed, alles overwegende, vind ik zelf dat ik alle reden
heb om vooral dankbaar te zijn. Dankbaar voor alles wat ik
heb kunnen doen wat ik als jongen van 14 jaar heb gewild.
Ik wilde er zijn voor de mensen voor wie ik iets kon betekenen.
Ik heb alle kansen gehad om mijn levensintentie naar mijn
eigen gevoel en wensen in te vullen. Ook nu nog. Ik ben redelijk
gezond, ook al gaat het lopen wat minder, maar ik kan nog
zoveel, zelfs na een hartoperatie en drie rugoperaties. Daar
wil ik Onze Lieve Heer op mijn blote knieën voor danken!
Dat doe ik ook en ik ben zeker van plan voorlopig nog een
tijdje door te gaan.”
Petra de Landmeter
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Mijn naam is Matthijs Visser en 24 jaar geleden werd ik in Zeist
geboren.
Nu, 24 jaar later, woon ik nog steeds in Zeist en heb ik inmiddels
een hoop dingen meegemaakt. Zo heb ik mijn basisschooltijd
doorgebracht op de Nijenkroost te Zeist waar ik veel mooie
momenten heb gekend. Hier werd al gauw duidelijk waar mijn
interesses lagen en een daarvan was de Tweede Wereld Oorlog.
Mijn opa had een oorlogsverleden en aangestoken door zijn
verhalen ging ik mij erin verdiepen. Wanneer de tekenles begon
pakte ik een boek vol met tanks en begon ik hevig te tekenen,
helaas werd al gauw duidelijk dat ik geen talent had om te tekenen
dus bleef het vaak bij plaatjes kijken. Gefascineerd door de plaatjes
nam ik het onderwerp oorlog mee naar eigenlijk iedere les tot op
het niveau dat ik eigenlijk het
liefst in een volledige leger
outfit naar school kwam.
Toen ik op mijn twaalfde na
het krijgen van een HAVO
advies op het Christelijk
Lyceum Zeist terechtkwam
werd dit anders. Hier mocht
ik natuurlijk niet meer zelf de
onderwerpen kiezen waardoor
ik ook andere interesses kreeg.
Oorlog maakte plaats voor sport
en de drang om naar school
te komen in een leger outfit
werd vervangen door een
spijkerbroek, gel en een
overhemd. Ook is hier de
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basis gelegd voor mijn interesse in het menselijk lichaam. In het
4e jaar mocht ik een keuzevak uitzoeken en dat werd duidelijk
biologie. Ondanks de vele moeilijke onderwerpen die de biologie
kent was het voor mij een manier om mijn eigen lichaam goed
te leren kennen. Eenmaal oud genoeg en met de HAVO op zak
ging ik vol goede moed richting Zwolle om daar de Academie
Lichamelijk Opvoeding te volgen.
Hier aangekomen bleek dat dit het
helemaal was. Al mijn interesses
kwamen terug in deze opleiding en ik
had er dan ook geen problemen mee
om vroeg op te staan en de lange
tocht richting Zwolle te maken.
Helaas kwam dit hoofdstuk rap ten
einde toen ik tijdens het eerste jaar
mijn voet brak bij het voetballen
in mijn vrije tijd. Onzeker over
mijn herstel en onzekerheid over
mijn eigen lichaam moest ik toch
iets anders gaan doen. Fysiotherapie leek goed aan te sluiten bij
mijn interesses, echter bleek dit niet helemaal waar. Uiteraard heb
ik veel plezier beleefd aan de informatie over de mens en in een
trainingsbroek naar je werk gaan leek mij ook wel wat. Maar de
jongen die in zijn leger outfit het bos in ging op pang pang te roepen
en in bomen te klimmen kon hier zijn ei niet kwijt. Het kamertje
wat mijn kantoor zou worden werd mij te klein en ik besloot na
langdurige twijfel toch een stap te zetten richting de ICT (Informatie
en Communicatie Technieken). Dit is voor mij een samenkomst
van al mijn interesses want informatie en communicatie beperkt
zich niet tot 1 sector, het is overal. Dus in de toekomst hoop ik
gebruik te kunnen maken van alle kennis die ik heb opgedaan tijdens
mijn opleidingen maar voor nu is de focus om mijn studie af te
ronden en een mooie baan er aan over te houden.
Matthijs Visser

Deze pen wordt nu overgenomen door Tico Rodriguez
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AFSCHEID !
Dit woord heeft veel betekenissen.
Een daarvan is het Afscheid van
Kenia.
Na 26 jaar neemt Hans Wennekes
Afscheid in Lodwar van het straatkinderenproject “Nadirkonyen”
dat hij met veel liefde, energie en
trots heeft opgebouwd!
Het eerste Afscheid was een feest
voor de kinderen die daar permanent wonen. Een dag met z’n
allen, inclusief de hele staf, in
een bus naar Eliye-Spring aan het
Turkanameer.
Later aan het einde van de schoolvakantie was het “Nadinkonyen
day”.
Er waren 150 kinderen in huis.
Er werd gebeden, gezongen, gedanst en er werden veel speeches
gehouden. Dit alles in het teken
van “Afscheid” en 60 jaar kloosterfeest.
Dit was een emotionele gebeurtenis omdat iedereen persoonlijk
afscheid nam.
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Afscheidsdiners met diverse mensen uit Lodwar o.a.:
Een Afscheidsdiner samen met de oudsten uit het Centrum (nu
volwassenen)
Een Afscheidsdiner samen met Tony Woods, chancellor van het
Bisdom Lodwar
Een Afscheidsdiner samen met de medische zusters en priesters.
Een Afscheidsdiner met Susan en haar familie. Uit dank voor
alle goede zorgen!
Een Afscheidsdiner met alle bekenden en het bestuur van het
Bisdom.
Een Afscheidsdiner bij en met de medebroeders thuis.
41

Toen kwam het Afscheidnemen van het huis. Daar werd hard
gewerkt aan het uitzoeken van wat mee moet naar Nederland,
weggeven, weggooien op de vuilnisbelt of verbranden van al
die spullen; Hans was daar heel druk mee.
Met een lach en een traan is hij goed door deze moeilijke en
emotionele periode gekomen.
15 september 2017 Afscheid van Lodwar!! Om even bij te
komen werd er ook genoten van enkele uitstapjes in Nairobi.
19 september 2017 Afscheid van Kenia. Bij het thuiskomen
werd hij hartverwarmend onthaald door zijn familie en een
medebroeder.

Dit is een kort overzicht van Afscheidnemen na 26 jaar, met
ontelbare herinneringen voor Hans!.

CHAPEAU…. HANS!!

Geniet nu maar van je rust!
Ria van der Poel
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From: Makken, Fa [mailto:Fa.Makken@minbuza.nl]
Sent: 20 September 2017 09:32
To: jgj.wennekes@gmail.com
Cc: Holland, Wieke <Wieke.Holland@minbuza.nl>
Subject: Vertrek naar Nederland
Geachte frater Wennekes,
Mij bereikte het bericht dat u Kenia voorgoed gaat verlaten.
Uw werkzame leven heeft vooral in het teken gestaan van het
bieden van hulp en vertrouwen aan de armsten onder ons,
waarvoor ik mijn diepste respect wil betuigen. Met name de
straatkinderen in Kisumu en Lodwar, waarvoor u zich sinds
1985 hebt ingezet, mogen zich gelukkig prijzen dat u op hun
pad kwam.
Ik wens u een gezond en gelukkig verblijf in Nederland toe.
Met hartelijke groet,
Frans Makken
Ambassadeur van Nederland in Kenia
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ZOMERSLOTFEEST
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in geuren en kleuren
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VOORMALIGE GREGORIUSKAPEL
Toen de laatste Fraters van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart
het Gregoriushuis in Utrecht in 2005 verlieten, kwam ook de
Gregoriuskapel – gebouwd in 1922 – leeg te staan.
In het gigantische kloostercomplex in de binnenstad kwamen
vooral woningen.

foto:
Jacqueline Dubbink

Zecc Architecten, dat nu de bibliotheek aan de Neude – voorheen
een markant postkantoor – inricht, kreeg de opdracht de kapel
om te vormen tot een woonhuis met behoud van karakter.
De grote ramen over de gehele dakpartij zorgen ervoor dat
de kapel baadt in het licht en geven zicht op de vlakbij gelegen
karakteristieke Domtoren. De spierwitte afwerking doet de kleuren
van de oorspronkelijke gebrandschilderde ramen bij zonlicht tot
leven komen op de vloeren en wanden. ‘Je leest er het hele
bijbelverhaal in’, vertelt eigenaar Robin van den Burg (45) trots.
Samen met zijn vrouw, net als hij werkzaam in de financiële
dienstverlening, viel hij in 2007 als een blok voor de woning.
De eerste eigenaren verkochten de kapel toen ze er zelf pas een
jaar hadden gewoond: ze waren op een grotere kerk gestuit die
ze – met dezelfde architecten – ook naar hun hand wilden zetten.
In de kapel zelf was naast het woon- ook het kookgedeelte
ondergebracht. ‘Als je het keukenblok eruithaalt, is de kapel
46

weer intact’, legt Robin uit. De inrichting is minimalistisch om
het vormenspel en de originele details te accentueren. Zo is de
engelenboog nog intact en sieren donkere kerkdeuren het verder
lichte vertrek. Er is één opvallend nieuw element en dat is het
moderne glas-in-loodraam achter het altaar, onder het oude
gebrandschilderde raam met het Heilig Hart, waardoor de avondzon
naar binnen valt.
De masterbedroom van het appartement heeft een eigen bad
en daarnaast ligt de ‘wasstraat’, een inloopdouche met dubbele
douchekop. De oude sacristie biedt plek aan de kinderkamer, maar
zou ook de ingang kunnen zijn van het appartement, mocht de
volgende eigenaar een lift willen inbouwen. Nu kronkel je door
de gangen, langs de andere appartementen, om bij de voordeur
met twee doopvonten te komen. Er is een groot dakterras en een
gemeenschappelijke binnentuin.
Het – nog werkende – orgel op de vide springt in het zicht
vanuit het woongedeelte. Als je via de zwevende trap loopt, kom
je ook uit bij een riante werkplek.
‘We kwamen uit Amsterdam en haalden eerst onze neus op
voor Utrecht’, blikt Robin terug. ‘Maar sinds we hier wonen, zijn
we van deze stad gaan houden. Utrecht is Amsterdam in het klein,
maar dan zonder de drommen toeristen.’ Dat zij op hun beurt de
kapel nu hebben verlaten voor een ander monumentaal pand in
de binnenstad, heeft te maken met de komst van hun tweede zoon.
‘We hadden behoefte aan een extra slaapkamer en wilden een
eigen tuin. Maar de kapel houdt een bijzondere plek in ons hart.
Want met één kind konden we hier prima uit de voeten.’ Lachend:
‘Met zijn driewieler scheurde hij door zijn eigen gymzaal.’

€ 1.195.000
Utrecht
Herenstraat 4K
Gekocht in 2007 voor € 1.130.000
Het Financieele Dagblad
zaterdag 19 maart 2016

Gwen van Loon
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VRIJWILLIGERSWERK FRATER DAVID MULLINK.
Het pastorale vrijwilligerswerk in Bartholomeüs Gasthuis in Utrecht
startte voor mij in 1998/1999. Daarnaast begon ik toen ook met
de werkzaamheden in het Stiltecentrum van Hoog Catharijne.
HOE BEGON HET
Eind jaren negentig in de vorige eeuw ging ik werken bij het
Dekenaat Utrecht – Ouderijn, omdat mijn werk op school ten
einde liep en ik me meer met geestelijke zaken wilde gaan
bezighouden.
Ik melde me aan bij de toenmalige deken Theo de Wit in de Biltstraat
en vroeg hem of hij nog iemand kon gebruiken voor hand- en
spandiensten op het dekenaat. Hij was erg blij met mijn aanmelding
en liet mij zien wat er zoal te doen was.
Al snel vroeg hij mij of ik naast dit werk ook de pastorale school
wilde volgen, een cursus voor geestelijke ondersteuning en begeleiding
van de parochies. Dit was een cursus van twee jaar en maakte je
klaar voor allerlei activiteiten in de parochie. De cursus werd
gegeven op Dijnselburg en was door het dekenaat opgezet. Ik zei
ja, en zo startten we in augustus 1998 met 18 personen aan deze
toerustingscursus.
Het was geen eenvoudige opdracht, want er waren 8 vakken waar
we ons in moesten verdiepen. Maar het enthousiasme en inzet van
de groep was groot en we werden goed begeleidt door Annelies
van de Boogaard.
Deze cursus werd een groot succes voor onze groep. Niemand
is afgevallen en meerdere leden van de groep kregen taken in
de parochies.
DEKENAATSWERK
Intussen was ik op het Dekenaat zodanig ingevoerd, dat ik alle
parochies van dit Dekenaat kende en hun mijn diensten kon
aanbieden in commissie-werk en als notulist in meerdere werkgroepen.
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Toen de Zusters van Liefde op de Springweg hoorden dat ik me
voorbereidde op pastoraal werk in het bisdom, kwamen zij bij me
om te vragen of ik eens met hun kon meelopen in het Bartholomeüs
Gasthuis.
WERK IN BARTHOLOMEUS GASTHUIS
En zo kwam ik in aanraking met de bewoners en met het vrijwilligerswerk van het betreffende verzorgingshuis. Dit huis is gelegen aan
de Lange Smeestraat en aan de Pelmolenweg, parallel lopend
aan de Catharijne-singel.
Dit moet begonnen zijn eind 1998, toen mijn studie Pastorale
School voor een groot deel erop zat. Ik woonde toen nog in het
St. Gregoriushuis en kwam ik langzaamaan terecht in het Pastorale
werk. Hier in dit huis ging ik mensen bezoeken, bracht de ziekencommunie rond en eens per maand bereidde ik samen met pater
Bob Schijns o.f.m. een Eucharistieviering voor, voor de mensen
van dit huis. Samen met deze franciscaanse priester heb ik vele
vieringen mogen verzorgen. Maar ook in andere gebedsdiensten
heb ik samen met dominee Gerrit Krul veel mogen doen voor de
mensen van deze gemeenschap. Toen pater Bob Schijns vertrok
bij het verzorgingshuis en ook de dominee verdween door een te
klein aantal uren voor geestelijke verzorging, werd de geestelijke
verzorging wel erg minimaal.
Ik bleef iedere week komen en bleef een luisterend oor houden
voor de mensen in Bartholomeus Gasthuis. We probeerden toch
eenmaal per maand een Eucharistieviering te hebben, ook al
was dat niet altijd makkelijk. Soms moest ik de hulpbisschop
Ted Hogeboom vragen om bij ons voor te willen gaan. Met de
restauratie van het huis is deze service voor de bewoners en het
personeel, eigenlijk helemaal komen te vervallen. Mijn werk in
Bartholomeus Gasthuis bleef gewoon doorgaan en men was blij
dat mijn gesprekken met de bewoners, met het personeel en met
de leiding op de vrijdagen, een vaste plaats hadden gekregen.
Mijn bezoeken zijn afwisselend naar de huiskamers, maar ook
naar individuele mensen als hierom gevraagd wordt. Ook de
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verzorgers maken graag een praatje als dit door of voor de bewoners
gevraagd wordt.
Er werd een aantal jaren geleden een medewerkster benoemd
voor Humanistiek. Deze zorgt voor het geestelijk en lichamelijk
welzijn van de bewoners. Zij zorgt ook voor vieringen, ter nagedachtenis van de overledenen, voor de begeleiding van de mensen
en eens per jaar worden alle overledenen in een speciale herdenkingsdienst herdacht. Daar doe ik ook aan mee.
De directie van Bartholomeus Gasthuis wilde mij echter graag
behouden voor de aandacht van menig ouder en dan speciaal op
geestelijk gebied.
En zo regen de jaren aaneen en maakte ik vele veranderingen mee.
Bij de laatste restauratie en verandering van het huis werd Bartje,
zoals het in de volksmond genoemd wordt, ook een centraal punt
in de binnenstad. Het restaurant is nu open voor de hele buurt
in Oud Utrecht.
GESCHIEDENIS
Het Apolloniagasthuis, het latere Bartholomeusgasthuis werd in
1367 gesticht. Het is een van de gasthuizen in Utrecht, waar rondtrekkende pelgrims en armen worden opgevangen. In 1378 wordt
Willem van Abcoude en Duurstede beschermheer van het gasthuis.
De naam wordt Bartholomeus Gasthuis.
Om het 650 jarig bestaan te vieren op 24 augustus, besloot de
directie, en met name de directrice Willy van Egdom, de Koningin
hiervoor uit te nodigen. Ze dacht bij zichzelf: “nee heb je en ja
kun je krijgen.”
DE KONINGIN
Maar…de koningin laat weten graag te willen komen. En zo
wordt op 24 augustus het 650-jarig bestaan van Bartholomeus
Gasthuis gevierd.
Koningin Maxima komt iets over tienen aan en alles is in gereedheid
gebracht. Maar wat komt er veel voor kijken en wat zijn de beveiligingen streng. Alles was tot in de puntjes geregeld.
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Zij nodigden de vrijwilligers uit voor een gesprekje met haar.
Ook mij werd gevraagd in het panel plaats te nemen voor een
gesprekje met haar. Ze was zeer belangstellend voor de hulp die
de vrijwilligers de bewoners aanboden. In het panel was ik de
oudste vrijwilliger.
Die dag werd een groot feest voor alle betrokkenen bij het Bartholomeus Gasthuis. Er is nog lang en veel nagepraat over dit feest.
Mijn bezoeken aan het Bartholomeus Gasthuis iedere vrijdag,
is wat ingekort vanwege hartproblemen waardoor ik het wat
rustiger aan moet doen.
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ANDER VRIJWILLIGERSWERK
Mijn vrijwilligerswerk voor het Stiltecentrum, dat ik ook al doe
vanaf 1998, heb ik voorlopig op een laag pitje gezet. Als Hoog
Catharijne meer duidelijkheid geeft, bekijk ik of ik met dit werk
nog kan doorgaan.
Mijn pastorale activiteiten in het St. Jozefhuis zijn ook weer opgepakt
na mijn hartstilstand. Maar ik blijf nu wel voorzichtig om niet
te veel hooi op de vork te nemen. Zo ben ik blij dat ik op mijn
manier een steentje kan bijdragen aan het welzijn van onze
gemeenschap en ga ik door zolang het kan en het zinvol blijft.
Samen moeten en kunnen we oud worden. Dat is waardevol
voor ons allen.
Frater David Mullink.
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40 jaar INKO
En dan is het zo ver: 15 september.
De INKO-redactie gaat 100 jubeljaren
vieren: 40 jaar voor Inko en 60 voor
redactielid Wim Versteeg.
Goed gemutst gaan we vandaag een
bezoek brengen aan het stadspaleis
Markiezenhof in Bergen op Zoom.
Het Markiezenhof is dit jaar een van de
vijf locaties voor de expositie “Voorbij
IJdelheid, zes eeuwen zilver in en rond
Bergen op Zoom”.

En na de koffie worden we door
broeder Adrie Franken in hun
Wilhelmietenmuseum genodigd
en geeft een zeer enthousiaste
toelichting op de historische band
tussen het Wilhelmietenklooster
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Op de heenweg gaan
we eerst de Broeders
van Huijbergen goedendag zeggen. De overste,
broeder Markus, stond
ons al op te wachten
en werden we allerhartelijkst door hem
en zijn medebroeders
ontvangen op een
heerlijk kop koffie.

en de Markiezen van Bergen op Zoom. Het is de moeite waard
om nog eens bij hem langs te gaan als we er wat meer tijd aan
kunnen besteden. Maar ons programma vandaag staat dat niet
toe en nemen we afscheid van de
broeders niet nadat we de honing voor
Ben Doodkorte hebben ingeladen die
voorheen altijd door Daan Boonman
werd meegenomen.
En zo komen we tegen lunchtijd
aan in de Markiezenhof.
Onze eerste gang was dan ook naar
“La Pucelle”, het restaurant midden
in het paleis aan één van de
monumentale binnenplaatsen.

Het klikte al meteen tussen ons en de
eigenaar en zijn vrouw. We werden
uiteraard hoffelijk, maar toch zeer
ongedwongen door hen bediend en
kregen we interessante achtergrondinformatie over de Markiezenhof en
hun “La Pucelle”.
We hebben één redactielid die nog
aan de wieg heeft gestaan van INKO. En na een toost door hem
uitgebracht, hebben we ons graag aan de lunch overgegeven.
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Dan gaan we op pad door het Markiezenhof, het oudste stadspaleis
van Nederland, en de speciale tentoonstelling “Voorbij IJdelheid,
zes eeuwen zilver in en rond Bergen op Zoom”.
Het gaat te ver om hier overal op in te gaan, maar neem gerust
aan: het is de moeite waard.

Opnieuw in La Pucelle hebben we ons het diner goed laten
smaken en hebben zo deze gedenkwaardige INKO-dag naar
ieders tevredenheid afgesloten.
Johan Brummelhuis
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