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Van de redactietafel

Klaagden we enkele jaren geleden 
over kwakkelzomers en kwakkel
winters, nu hoor ik mensen zuchten: 
“Het is pas mei en het lijkt wel 
hoogzomer.” Ja, we moeten er 
rekening mee houden dat we getui
gen zijn van een heuse klimaat
verandering. Dat geldt niet enkel 
voor het weer, maar ook voor ons 
mensen. Waren we 50 jaar gele
den met zeventig, tachtig jaar oud, 
nu worden steeds meer mensen 
negentig of honderd. De huidige 
jeugd zal het meemaken dat hon
derd jaar worden straks heel 
gewoon is. Dit blijkt wel uit het feit 
dat ons fraterhuis in de Bilt inmid
dels tien personen telt die negentig 
jaar zijn. Velen van hen geven 
eerder de indruk dat ze midden 
zeventig zijn dan negentig. Tel je 
zegeningen, denk ik dan.

En dat de Fraters van Utrecht bij de 
tijd blijven, moge blijken uit het 
gegeven dat wij inmiddels een 
heus gemengd klooster zijn. Er 
wonen nu zeven medische missie-
zusters, een zuster augustines, twee 
oudere dames, een oud-pastoor en 
een oud-onderwijzer. Natuurlijk 
speelt de ouderdom een rol, maar 
we laten ons er niet onderschoffe-
len. Hoe waar dit is, kunt u lezen in 
dit zomernummer van Onder Ons. 
Wat hebben wij voor u in petto?

Dit jaar zal onze overste frater 
Wilfried van der Poll zijn zeventig-
ste verjaardag vieren, en ook zijn 
vijftigjarig kloosterfeest. Daarmee 
sluiten we de serie gouden kloos-
terfeesten in Nederland af. Voor 
Wilfried dus een artikel bij gele-
genheid van zijn jubileum en 

kroonjaar. Ook in Indonesië heb-
ben we een vijftal jubilarissen. Fra-
ter Adolf stuurde ons van ieder een 
mooie foto. Mevrouw Adri Vergeer 
maakte er een fraaie collage van 
om hen te feliciteren.

Namen wij in ons vorige nummer 
afscheid van frater Ben Hagemans 
als redactielid, dit keer doen we 
dat van frater Henk Huirne. Hij 
maakte zeventien jaar deel uit van 
de redactie. Henk ziet zich vanwe-
ge zijn verslechterende gezond-
heid genoodzaakt te stoppen. In 
een boeiend verhaal krijgen we 
een inkijk in zijn leven. Ons nieuwe 
redactielid frater Hans Wennekes 
presenteert zichzelf in een kort 
 artikel. Wij zijn blij met zijn komst, 
want Hans schrijft niet alleen mak-
kelijk, maar maakt ook mooie 
foto’s. Kortom een aanwinst. Als 
opvolger van frater Henk Huirne 
hebben wij mevrouw Lineke van 
Wolferen bereid gevonden redac-
tielid te worden. Lineke is al jaren 
een goede bekende van de fraters 
en was bereid om in dit nummer al 
een bijdrage te leveren. U leest 
daar meer over in het artikel ‘Kids 
Corner’. 
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Zestig jaar bij dezelfde baas, dat 
komt bijna alleen voor in een kloos-
ter. Nu frater Kees van Rooden na 
zestig jaar gewerkt te hebben op 
onze administratie afscheid geno-
men heeft, schrijft Adri Vergeer als 
oud-collega een mooi verslag over 
Kees en zijn afscheid. 

Van een heel andere orde is het 
naderend Algemeen Kapittel, dat 
in september in Indonesië wordt 
gehouden. Frater Wilfried van der 
Poll en frater Leo Ruitenberg geven 
als leden van de ad hoc-commissie 
voor dit kapittel een inkijkje in de 
hoofdpunten en wat hiervoor komt 
kijken. Een fotocollage uit Indone-
sië geeft een goede indruk van de 
locatie. Frater David Mullink sprak 
met zuster Lidwien Pragt van de 
Medische Missiezusters. Lidwien 
werkte vele jaren in Indonesië en 
woont sinds kort bij ons. Vanuit 
Lodwar ontvingen wij de vaste bij-
drage over de gang van zaken in 
het straatkinderenproject, verzorgd 
door frater Alexius die het werk 
van frater Hans heeft overgeno-
men. 

In haar kolommetje moet Fleur een 
irritatie kwijt die velen van u niet 
vreemd zal zijn. Kort Nieuws praat 
u weer bij en de gedichten laten u 
genieten van de zomer. Ik wens u 
mede namens de overige redactie-
leden een stralende zomer met veel 
leesplezier.

frater Ton Oostveen
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Frater Kees van Rooden heeft dui
delijk iets met diamant. Wijdden 
we twee jaar geleden een artikel 
aan hem, omdat hij 60 jaar frater 
was, dit keer gaat het over het feit 
dat hij 60 jaar op de administratie 
van de congregatie heeft gewerkt.
Wie zou hem dat nadoen of nage
daan hebben? Bestaan ze wel, 
mensen die 60 jaar bij één en 
dezelfde baas hebben gewerkt? 
Het zullen er in ieder geval heel 
weinig zijn.

Maar frater Kees deed het dus en 
– voor zover hij zelf zegt en wij 
kunnen inschatten – altijd met ple-
zier en voldoening. Hij oogstte veel 
respect en waardering, zowel van 
besturen en economen, als van 
medebroeders en medewerkers. 
Bestuursbesluiten werden nauwkeu-
rig uitgevoerd. Soms werden ze 
voorzien van een advies of werd er 
een vraag over gesteld om te voor-
komen dat over het hoofd werd 
gezien misschien, maar daarna 
ging hij trouw en accuraat aan het 
werk. Hij verwerkte alle rekenin-
gen, deed betalingen, maakte jaar-
rekeningen, overlegde met accoun-
tants, vergaderde met banken over 
beleggingen enzovoort. 

De laatste jaren echter is ook toe-
gewerkt naar een beëindiging en 
overdracht van zijn  taken. Een jaar 
of twee geleden maakte frater Kees 
voor het eerst aan de toenmalige 
algemeen overste in Indonesië ken-
baar dat hij er serieus over na 
begon te denken te gaan stoppen 
met zijn werk. Maar veel respons 
kwam er niet. De overste moest er 
kennelijk nog niet aan dénken...

Frater Kees liet het even rusten, 
maar schreef vervolgens toch ook 
een brief. In frater Wilfried van der 
Poll, zijn overste in Nederland, zo 
zegt hij, had hij verder een goede 
pleitbezorger bij ‘het Vaticaan in 
Malang’. Alles kwam dan ook op 
zijn pootjes terecht, want nu frater 
Kees in 2018 
tachtig zou wor-
den, is deze gele-
genheid tevens 
aangegrepen om 
hem met welver-
diend pensioen te 
sturen. Helemaal 
wegblijven kan 
hij trouwens niet; 
hij zal nog wat 
uurtjes per week 
hand- en span-
diensten verrich-
ten. Dat zal ook 
nog wel een poos zo blijven, hem 
kennende, hij zou gewoon niet 
anders kunnen. 
Eind april was er een afscheids-
diner voor frater Kees. Er waren 
natuurlijk medebroeders bij aanwe-
zig, maar ook vijf vrouwen, de 
‘vrouwen van Sint-Pieter’. Dit 
behoeft natuurlijk enige uitleg.
In de mannenwereld van de con-
gregatie kwamen in de loop der 
jaren toch ook enkele vrouwen bin-
nen. De eersten als huishoudelijke 
hulp, de interieurverzorgsters in de 
fraterhuizen. Na hen kwamen de 
verzorgenden en enkele verpleeg-
kundigen. 
Tot op een goed moment ook op 
het provincialaat aan de Kromme 
Nieuwegracht in Utrecht – met de 
ludieke naam Sint-Pieter – de vrouw 
voet aan de grond kreeg. De interi-

eurverzorgster die daar werkte, 
kreeg eerst gezelschap van een 
mevrouw voor het secretariaat van 
het provinciaal bestuur, enkele 
jaren later gevolgd door een 
mevrouw voor de boekhouding, 
die nu formeel de opvolgster van 
frater Kees is. Later kwamen er nog 

twee dames bij, vandaar 
de vijf bij het diner. En 
daar had je ze dan: ‘de 
vrouwen van Sint-Pieter’, 
zoals frater Kees ze 
noemde. Ze kregen alle-
maal een beeldje van 
hem, een ‘beschermen-
geltje’, een geste die 
echt op prijs gesteld 
werd.
Er is lekker gegeten, de 
overste heeft nog een 
mooi woord gesproken, 
er werd over en weer 

bedankt en toen was het dan echt 
zo ver: pensioen. 
Kees, we wensen je toe dat je 
ervan gaat genieten en er een 
mooie invulling voor gaat vinden. 
Je bent behoorlijk honkvast, dus 
vreemde oorden ga je vast niet 
bezoeken, wel familie, vrienden en 
kennissen, zolang het maar niet ver 
weg is; Nederland is immers mooi 
genoeg! En gelijk heb je.

Namens iedereen waar je je voor 
ingezet hebt, nogmaals van ganser 
harte dankjewel. Blijf gezond en 
nog vele mooie jaren gewenst te 
midden van je medebroeders, 
medebewoners en – omdat daar 
inmiddels ook een tiental dames 
woont – te midden van ‘de vrou-
wen van Sint-Jozef’.

Adri Vergeer

Wederom diamanten frater: Kees van Rooden
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Het vijftigjarig kloosterfeest van 
onze jongste frater in Nederland, 
frater Wilfried van der Poll, is een 
historisch moment. Hij is de laatste 
Frater van Utrecht in Nederland die 
zijn gouden kloosterfeest viert. 
Wilfried treedt in bij de Fraters van 
Utrecht in een periode dat er veel 
verandert in het kerkelijk leven. 
Terugkijkend zegt hij: “Er hebben 
zich inderdaad sterke veranderin
gen voorgedaan, maar de gemeen
schap als inzet is nog steeds 
dezelfde. De teruggang zet zich 
voort en we passen ons aan, aan 
de tijd.”

Wat maakt dat je kiest voor het 
kloosterleven terwijl jouw groeps-
genoten vertrekken en fraters uit-
treden? Dit heeft voor 
Wilfried alles te maken 
met zijn thuissituatie. Hij 
komt uit een gezin van 
elf kinderen. Een kind is 
al vroeg overleden, dan 
zijn er vier zussen, vijf 
broers en hijzelf. Zijn 
vier zussen gaan het 
klooster in, zijn vijf 
broers volgen allen de 
opleiding voor priester 
of broeder. Twee zijn ingetreden 
maar later gestopt. Drie hebben 
hun opleiding gevolgd en zijn later 
ook gestopt. Zijn jongste broer is 
getrouwd. Het is voor Wilfried van-
zelfsprekend dat hij de religieuze 
weg kiest. Dat lag geheel in de lijn 
der verwachting. “Zeker in die tijd 
speelde de idee: ‘De wereld veran-
deren en haar beter achterlaten 
dan je haar gevonden hebt.’ Uitein-
delijk ontdek je: het gaat om de 

plek waar je bent. De grond waar-
op je staat is heilig, het religieuze 
leven is die grond. Wat je verder 
doet, is eigenlijk minder belangrijk. 
Zorgen dat mensen tot hun recht 
komen, speelt tot in onze tijd een 
belangrijke rol. Je ziet het bij oude-
re medebroeders die het letterlijk 
met kleine stapjes moeten doen.”

Terug naar het begin vertelt 
Wilfried dat hij zijn noviciaat in 
Borculo op de Leo Stichting gedaan 
heeft. Geen traditioneel noviciaat, 
hij is gewoon begonnen. Een jaar 
van kennis maken met het leven en 
werken van de fraters. Geen gan-
gen schrobben, geestelijke vorming 
of huishoudelijk taken. Hij woont in 
een grote communiteit. Daarover 

zegt hij: “In een grote 
groep moet je oppas-
sen dat je niet weg-
vlucht en opgaat in 
het grote geheel. 
Maar of een gemeen-
schap nu klein of 
groot is, maakt niet 
zoveel uit. Belangrijk 
is dat je de klooster-
lijke sfeer behoudt. 
Dit wordt gelukkig in 

onze tijd nog zo ervaren, ondanks 
de huidige gemengde vorm van 
wonen. Het samenwonen met een 
groep zusters ervaar ik als een ver-
rijking en is uniek. Natuurlijk zijn er 
verschillen in geloofsbeleving. 
Maar gelukkig uiten die zich niet in 
grote tegenstellingen zoals we die 
in de zeventiger jaren kenden. 
Toen was sprake van een splitsing 
waarop je ingedeeld werd. Nu zijn 
we in dit opzicht veel milder voor 

elkaar en word je er niet op aange-
keken anders te denken. De veran-
dering in de kerk is nog steeds 
gaande. We merken ook in onze 
kapel een terugloop van kerkbe-
zoek. Je vraagt je soms af: ‘Hoe 
moet dat straks?’ maar echte pola-
risatie is niet aanwezig. Men ver-
kettert elkaar niet.”

Na zijn ‘noviciaat’ verhuist Wilfried 
naar de Chopinstraat in Borculo. 
Daar is een kleine groep gestart 
die zoekt naar eigentijdse vormen 
van religieus leven. Naast hun 
gewone werk is de groep actief in 
de parochie, kent gespreksgroepen 
met parochianen en een eigentijds 
gebedsleven. In die periode volgt 
hij de opleiding Brood en Banket in 
Wageningen, daarna Banket-Keu-
ken in Amsterdam. Wilfried geeft 
inmiddels les op de School voor 
Techniek en Ambacht op het terrein 
van de Leo Stichting in Borculo. Er 
doet zich in die jaren een belang-
rijke verandering voor. Hij zegt 
hierover: “Doordat de leerlingen 
eerst een brede opleiding krijgen 
om met diverse vakken kennis te 
maken, krijg je een heel ander 
soort leerlingen. Ze weten minder, 
waardoor ze later pas kiezen wat 
ze willen worden. ‘Hoe minder ken-
nisniveau, hoe breder de oplei-
ding’.” Achttien jaar geeft hij les in 
‘Consumptieve technieken’. De 
laatste zes jaar (1982-1988) is hij 
tevens lid van het Algemeen Bestuur 
en reist elke dinsdag naar Utrecht 
voor de bestuursvergaderingen. 
Dat is zijn eerste bestuursperiode. 
Daarna volgen nog eens 18 jaar. 
Tijdens het Kapittel van 1988 wordt 

Gouden kloosterfeest
Frater Wilfried van der Poll
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Wilfried opnieuw in het bestuur 
gekozen. Hij verlaat het vakonder-
wijs en is nu geheel vrijgesteld voor 
bestuurstaken. 
Over die bestuursperioden van tel-
kens zes jaar merkt hij op: “Vanuit 
elk kapittel wordt een nieuw beroep 
op het bestuur gedaan. Is het eerst, 
‘wie gaat het verder doen’, de vol-
gende stap is, ‘hoe gaan we het 
verder doen’? De jaren 1988-1994-
2000 zijn intensieve jaren met vele 
uitdagingen. Communiteiten wor-
den opgeheven, alles wordt kleiner, 
maar de belangrijkste stap is het 
verhuizen van het Algemeen 
Bestuur naar Indonesië. Aangezien 
Wilfried inmiddels Algemeen Over-
ste is, verhuist hij mee naar Indone-
sië. Voor zijn gevoel maakt hij dan 
een stap terug in de tijd. De sfeer 
van de vijftiger jaren. Men beleeft 
het kloosterleven meer devotioneel. 
Zo herinnert hij zich van een recol-
lectiedag ‘de meditatie van een 
zalige dood’, voor Wilfried een 
totaal nieuwe ervaring. Ook het 
rozenkransgebed hoorde daarbij. 
In de drie jaar dat hij daar woont, 
draagt hij ook een witte toog tij-
dens gebedsdiensten. hoogfeesten 
en jubilea. Nadat er in 2006 een 
algemeen bestuur gekozen is met 
Indonesische fraters keert hij terug 
naar Nederland. Daar wordt hij tot 
provinciaal overste gekozen.

Is er een groot verschil tussen het 
algemeen overste zijn, provinciaal 
overste zijn, of zoals nu overste van 
het Religieus Huis Nederland Fra-
ters van Utrecht? 
Als algemeen overste en later als 
provinciaal overste bemerkt 
Wilfried een wat grotere afstand. 
“Ik voelde me toen verder van de 
fraters af.” Tot aan 2006 is het 
werkgebied veel breder, later is het 
meer op de persoon gericht. Was 
het voorheen 100 procent zorg 
voor de congregatie, nu is het 20 
procent zorg voor het Religieus 
Huis Nederland en 80 procent 
zorg voor het Fraterhuis Sint-Jozef. 
Het is zoals frater Camillus destijds 
zei: “Als overste van het huis ben je 
constant overste, als superior toch 
wel wat afstandelijker.”
In 2010 wordt Wilfried gekozen tot 
lid van de KNR (Konferentie Neder-
landse Religieuzen). De KNR is 
vooral dienstverlenend voor de 
religieuze gemeenschappen in 
Nederland. Hij is daar in naam 
secretaris. Zijn aandachtsveld ligt 
vooral bij de PIN, Projecten die 
hulp vragen in Nederland, en de 
KOS, gericht op het geld bijeen 
brengen voor de moniale kloosters. 
Wilfried merkt op dat de KNR voor 
hem een enorme weldaad en steun 
geweest is in de tijd dat het seksu-
eel misbruik speelde binnen orden 
en congregaties. “Je maakt deel uit 
van een organisatie die overzicht 
heeft van wat er allemaal speelt. Er 
was een samenwerking met de bis-
schoppen en alle anderen, zodat 
je je toch als één en solidair wist.”

Hoe kijk je naar de toekomst? 
“Niet angstig van ‘hoe zal het over 
tien of vijftien jaar zijn?’ Er zal 
geen nieuw leven ontstaan. Wel 
blijft de vraag: Hoe kunnen we op 
een goede manier kwaliteit van 

leven geven en blijven waarbor-
gen? De aanvulling met religieuze 
zusters is een weldaad. Maar hoe 
lang kunnen we het als bestuur 
volhouden? De ontzorging en de 
rol van de Bewonerscommissie 
moet meer uit de verf komen. Daar-
naast blijft de aandacht voor het 
bewaken van de religieuze sfeer. 
We zullen vanuit onszelf moeten 
kiezen om dit te blijven doen.”

70 jaar worden
“Elke dag is een dag erbij,” is zijn 
reactie. “Je leeft mee in de situatie 
waarin je gekomen bent. Dit is inhe-
rent aan de keuze die je gemaakt 
hebt. Het zijn wel 50 jaar leven met 
je medebroeders. Deze komen 
zoals ze komen. Wat mij bezig-
houdt is het thema duurzaamheid. 
Klimaatverandering is een feit. Er 
moet wat gebeuren, maar er zijn 
ook hoopgevende tekens. Je ervaart 
een bewustwording onder mensen, 
ook op spiritueel gebied. De meeste 
voeding haal ik uit onze gezamen-
lijke vieringen en het appel dat op 
je gedaan wordt in die vieringen. 
Het is belangrijk dat die input blijft.” 

Wilfried, bedankt voor je openhar-
tig gesprek en een fijn feest toege-
wenst.

frater Ton Oostveen
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Frater Siardus van der Zweep 
mocht ik interviewen over de door 
hem geschreven Bijbelverhalen 
speciaal voor de jeugd. Zijn Kids 
Cornerverhalen en tekeningen 
verdienen zeker onze aandacht.

De oorsprong van zijn schrijven lag 
bij een verzoek van frater Amadeus 
Broekman, die toen waarnemend 
pastor was in Vierakker (bij Zut-
phen), om elke week een stukje te 
schrijven voor kinderen in het paro-
chieblad.
Gezien zijn onderwijservaring was 
het hem niet moeilijk al gauw een 
voorraad verhalen te hebben, 
voorzien van mooie tekeningen 
gemaakt door frater Hilarius de 
Booy. De bron van de verhalen 
werd gezocht in de Bijbel. Voor elk 
liturgisch jaar (A, B of C) was er 
een verhaal (3 x 52 weken). Maar 
ook andere onderwerpen kwamen 
aan bod: verhalen over Christoffel, 
Peerke Donders, Franciscus of er 
werd een Kerst ABC, een Maria 
ABC of een Jozef ABC geschreven.
Aan de schooljeugd in zijn klas 
werden de verhalen nog uitgebrei-
der verteld. Zo waren er ook 
‘reportages’ met een live-verslag uit 
Kanaän waar een bruiloft was, of 
een extra journaal vanuit de 
geboortegrot in Bethlehem.
Vaste tijden van schrijven had fra-
ter Siardus niet. Als het in hem 
opkwam, vloeide er weer een 
prachtig verhaal uit zijn pen. Na 
gedane arbeid is het goed rusten, 
maar dat gold zeker niet voor hem.
Rond zijn pensionering van het 
onderwijs startte hij met Kinder-Bij-
belclubs. Kennelijk was er behoefte 

aan deze manier van 
jongerencatechese. 
Steeds meer paro-
chies vroegen aan 
frater Siardus of ook 
zij met zo’n jeugdclub 
konden beginnen. Hij hielp 
de mensen op weg en zorgde 
dat er steeds nieuw materiaal was.
De club heette ‘Jeugdwerk Wan-
wee’ (een verbastering van One 
Way en verzonnen door de kinde-
ren die dit Engels niet zo zagen 
zitten). Het clubblad werd ‘Jeugd-
post’ genoemd en hierin kwamen 
de verhalen die voor frater Ama-
deus geschreven waren weer terug.
Niet alleen in Arnhem, waar frater 
Siardus toen woonde, maar door 
het hele land zette hij de Bijbel-
clubs op. Uiteindelijk werd de 
brommer verwisseld voor een 
autootje. Zo kon frater Siardus het 
hele land door toeren. Van één 
van zijn medebroeders hoorde ik 
hoe zo’n jeugdmiddag verliep: 
“Kinderen kwamen uit school en 
verzamelden zich in een zaaltje 
van de parochie. Eerst was er een 
kringgesprek, dan werd er gezon-
gen. Er werd een verhaal uit de 
Bijbel verteld, maar dan wel zoals 
alleen frater Siardus dit kan vertel-
len. En als klapstuk was er altijd 
‘BINGO’; natuurlijk was daar een 
prijsje bij. Als slot werd er gezon-
gen.” 
Ik heb wel eens een kind horen 
zeggen: “Ik heb nooit geweten, 
dat geloven zo leuk kon zijn.” 
Zijn werk werd ook door anderen 
meegenomen. Zo was er een zus-
ter die bekend was met deze ver-
halen van frater Siardus. Toen zij 

een taak kreeg 
in IJsland is ze 
ook daar met 
deze manier van 

jeugdwerk begon-
nen. Door anderen 

gebeurde dit in Cura-
çao en Indonesië (waar 

de Jeugdpost zelfs vertaald werd).

Veel reacties mocht frater Siardus 
ontvangen. Niet alleen van de 
 kinderen zelf, maar ook van zijn 
medebroeders en van redacties 
van parochiebladen waarin zijn 
Kids Corner-verhalen werden gepu-
bliceerd (zoals het Binnenstadparo-
chieblad van de St. Augustinus in 
Utrecht).
Nog steeds wordt er actief geschre-
ven en wel voor de Michaëlkerk in 
De Bilt en voor het Blauwe Boekje 
uit Sittard, waarin hij al 15 jaar 
publiceert.
Wat kunt u met het verhaal en de 
tekening op de pagina hiernaast 
doen? 
Als ouder kunt u het uw kinderen 
geven om te lezen en in te kleuren.
Als oma of opa kunt u ditzelfde 
doen voor uw kleinkinderen.
Er zijn parochies die het verhaal en 
de tekening kopiëren en op een 
stapeltje achter in de kerk leggen.

De verhalen tot bijna eind 2018 
liggen al klaar.
En daarna gaat hij met veel plezier 
en energie beginnen aan 2019.
Veel succes gewenst frater Siardus.
Dank u wel voor dit interview en 
het inkijkje in uw ‘Kids Corner’.

Lineke van Wolferen

‘KIDS CORNER´

Bijbelverhalen in een nieuw jasje
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Beste jongens en meisjes,

Op een middag kwam Ruben thuis 
uit school en vader zei: “Je raadt 
nooit wat we vanmiddag gaan 
doen. We gaan met onze boot 
varen op het meer.” Nu, dat vond 
Ruben heel fijn. 
Hij dacht: “Misschien varen we wel 
tot aan de overkant.” En ja hoor, na 
een tijdje waren ze midden op het 
meer en konden ze de overkant 
heel goed zien. Ze zagen daar in 
het hoge gras heel veel mensen zit-
ten. “Wat doen die mensen daar?” 
vroeg Ruben. Vader zei: “Midden 
tussen hen in zit Jezus en die is 
weer aan het vertellen. En wij gaan 
er ook naar toe.”
Toen ze aan wal stapten, maakten 
ze de boot goed vast en alles wat 
er in lag namen ze mee.
Ruben droeg het mandje met het 
eten erin. Vader en moeder bleven 
aan de oever en Ruben liep regel-
recht naar Jezus en ging aan zijn 
voeten zitten. Daar kon hij alles 
goed horen.
Maar er was iets vervelends aan 
de hand, de mensen hadden geen 
eten meegenomen.
Toen het etenstijd was zei Jezus: 
“Waar kunnen we brood kopen 
om die mensen te eten te geven?”
Filippus antwoordde: “Al kopen we 
voor tweehonderd zilverstukken 
brood, dan zullen we nog maar 
net genoeg hebben om iedereen 
een klein stukje te geven.” Andreas 
merkte op: “Hier is een jongen met 
vijf broden en twee vissen.” En hij 
wees naar Ruben. “Maar wat heb-
ben we daaraan voor zoveel men-
sen?” “U mag mijn brood wel heb-
ben hoor,” zei Ruben, want hij wilde 
Jezus een plezier doen. Maar hij 

deed niet alleen Jezus een plezier, 
maar alle mensen die daar waren. 
Want Jezus begon de broden en 
de vis uit te delen. En … iedereen 
kreeg genoeg. Er bleef zelfs nog 
brood over.
De mensen waren dolenthousiast 
en wilden Jezus tot koning uitroe-

pen, maar Jezus was alweer ver-
dwenen in de bergen. Ruben ging 
weer naar zijn ouders terug en 
toen ze in de boot zaten zei vader: 
“Deze dag zul je wel nooit verge-
ten.”

frater Siardus

KIDS CORNER: Een dag om nooit te vergeten
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Kort Nieuws

 De fraters hebben de zorg toevertrouwd aan 
 Stichting De Bilthuysen. Naast deze zorg heeft De 
Bilthuysen nu ook de dienstverlening en het 
gebouwbeheer overgenomen. Op 1 april onderte-
kenden frater Wilfried namens de congregatie en 
de heer Harm Hoekstra namens de Stichting De 
Bilthuysen de contracten.

 Frater Hans Wennekes reisde met mevrouw Ria van 
der Poel enkele weken naar Kenia om zich op de 
hoogte te stellen van het wel en wee van Nadir-
konyen. Begin april keerden beiden tevreden terug.

 Op 13 april zijn tijdens het Beraad Religieus Huis 
Nederland de afgevaardigden gekozen naar het 
Algemeen Kapittel 2018. Gekozen zijn de fraters 
Leo Ruitenberg, Hans Wennekes en Erik Lundgren. 
Op uitnodiging van het algemeen bestuur gaat 
frater Berno Spekschate mee. Frater Johan Brum-
melhuis moest om gezondheidsredenen de uitnodi-
ging afslaan.

 Het algemeen bestuur heeft tevens besloten secre-
taris Marianne Vermeer te vragen voor twee taken: 
het verzorgen van dagelijkse berichtgeving naar 
Nederland en de verzorging van de documenten 
en andere kapittelstukken.

 Ter voorbereiding van bovengenoemd kapittel gin-
gen de fraters Leo Ruitenberg en Wilfried van der 
Poll ruim tien dagen naar Indonesië, zij kwamen 11 
mei weer thuis.

 Elke maand verscheen er voor de fraters en belang-
stellenden een boekje met overwegingen onder de 
naam REVO. De twee fraters van de redactie beslo-
ten hun werkzaamheden te beëindigen. Beide fra-
ters, Berno en Ben Doodkorte, zijn terecht door het 
bestuur bedankt voor hun jarenlange inzet om elke 
maand de lezers van inspirerende teksten te voor-
zien. De redactie van Onder Ons sluit zich graag 
bij deze dank aan.

 Op vrijdag 20 april namen het bestuur en de mede-
werkers van het bestuurshuis tijdens een gezellig 
etentje officieel afscheid van frater Kees van Rooden 
als accountmanager van het betaalkantoor. Frater 
Kees kreeg per 1 januari eervol ontslag van het 
algemeen bestuur. Hij is opgevolgd door mevrouw 
Anneke Wateler. Veel succes, Anneke!

 Frater Henk Huirne heeft zich teruggetrokken uit de 
redactie van Onder Ons. Het bestuur heeft hem 
eervol ontslag verleend en bedankt voor zijn jaren-
lange inzet. Als nieuw redactielid heeft het bestuur 
mevrouw Lineke van Wolferen bereid gevonden. 
Frater Ben Hagemans heeft zich eveneens terug-
getrokken uit de redactie van Onder Ons. Ook 
hem zijn wij veel dank verschuldigd voor de jaren-
lange inzet. Frater Hans Wennekes is hem opge-
volgd.

 Op 15 mei vond er een kennismakingsbezoek 
plaats met het in september jl. gekozen bestuur van 
de medische missiezusters. Het was een geani-
meerd gesprek waarin ervaringen werden uitge-
wisseld en men vaststelde dat zowel fraters als 
zusters blij zijn met elkaars aanwezigheid

 Op 22 mei kreeg frater Ton Oostveen een nieuwe 
pacemaker. Dat mag ook wel na acht jaar. De wis-
sel van de oude naar de nieuwe is naar wens ver-
lopen. Ton kan voorlopig weer vooruit.

 Op 24 mei was er een broodbakdag. Dit klinkt 
eenvoudig maar wat de fraters werd voorgescho-
teld was meer dan een simpel broodje: verschil-
lende soorten met een prachtige variatie van beleg. 

 Op 27 mei was er lichte paniek: zuster Caecilia 
verscheen niet aan tafel en was ook niet op haar 
kamer. Zij was wel gezien met haar rollator voor 
een wandelingetje. Een zoektocht had na ongeveer 
een uur succes: zij was met haar rollator omgeval-
len en kon niet meer overeind komen. In het zieken-
huis constateerde men geen breuken, alleen maar 
wat kneuzingen. Dat ‘alleen maar’ is natuurlijk niet 
juist geformuleerd want kneuzingen zijn uiterst pijn-
lijk. Gelukkig is Caecilia inmiddels weer gesigna-
leerd. Weliswaar in een rolstoel, maar toch!

frater Wim Versteeg
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Met dank aan algemeen secretaris frater Adolf Cawa, die ons voorzag van onderstaande foto’s  
van zijn  jubilerende Indonesische medebroeders
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Voor dit artikel over het aanstaande 
Algemeen Kapittel zijn de fraters 
Wilfried van der Poll en Leo Ruiten
berg gevraagd om de lezers van 
Onder Ons te informeren over de 
voorbereidingen hiervan. Zij zijn 
de Nederlandse leden van de com
missie ad hoc die zich bezighoudt 
met de aanpassing van de Consti
tuties en Directoria en zijn ook door 
het algemeen bestuur gevraagd te 
helpen met de kapittelvoorberei
ding.

Het Algemeen Kapittel is een alge-
mene vergadering die eens in de 
zes jaar gehouden wordt. Ditmaal 
zullen er belangrijke zaken op de 
agenda staan. Zes jaar geleden, in 
2012, heeft het kapittel aan het 
algemeen bestuur gevraagd in 
2015 een Buitengewoon Algemeen 
Zakenkapittel te organiseren. In zo’n 
buitengewoon kapittel kan alleen 
dat besproken worden wat als 
agendapunt naar voren is gebracht. 

Deze keer waren dat twee zaken: 
de herstructurering van de congre-
gatie en het werken in Kenia.

Het Buitengewoon Algemeen 
Zaken kapittel 2015 besloot om 
voorbereidingen te treffen om de 
Provincie Indonesië op te heffen. 
Ook besloot men de situatie in 
Kenia ongewijzigd te laten. 
Tenslotte besloot men om in de 
loop van het jaar 2016 de Provin-
cie Nederland op te heffen en 
Nederland vanaf dat moment als 
experiment de status ‘Religieus Huis 
Nederland’ te verlenen. Wel was 
het daarvoor nodig een nieuw Ver-
mogensrechtelijk Reglement in een 
notariële akte vast te leggen.

Het Buitengewoon Algemeen 
Zaken kapittel 2015 vraagt aan het 
Algemeen Bestuur om alle toekom-
stige wijzigingen zorgvuldig te for-
muleren ter voorbereiding op de 
wijzigingen van de Constituties en 

Directoria. Dit laatste heeft geleid 
tot de vorming van een commissie 
ad hoc, waar de fraters Venansius 
en Simon vanuit het algemeen 
bestuur, de fraters Franciskus en 
Vinsensius vanuit Indonesië en de 
fraters Wilfried en Leo vanuit 
Nederland lid werden. 
In de afgelopen tijd is de commis-
sie drie keer bijeengekomen in 
Malang en is er veel tussentijds 
e-mail-verkeer geweest. Resultaat is 
een concept nieuwe Constituties en 
Directorium. Deze worden bespro-
ken en als alle teksten verwerkt 
zijn, wordt alles in stemming 
gebracht op het aanstaande regu-
liere Algemeen Kapittel in Malang 
van 10 tot 26 september.

Zodra het nieuwe algemeen 
bestuur straks op het kieskapittel 
van 27 september gekozen is en 
de voorzitter van het kieskapittel en 
de daartoe bevoegden het proto-
col van het kieskapittel hebben 
ondertekend, is het moment dat de 
drie gebieden Indonesië, Kenia en 
Nederland onder een algemeen 
bestuur samen de Congregatie van 
Onze Lieve Vrouw van het H. Hart 
vormen met vernieuwde en aange-
paste Constituties en een nieuwe 
gezagsvorm. Voor het gebied Indo-
nesië vervalt op dat moment de 
status provincie en bij Nederland 
vervalt het predicaat ‘ad experi-
mentum’ bij de status van Religieus 
Huis Nederland. 
Naast de al genoemde zaken die 
betrekking hebben op de structuur-
verandering, zal het kapittel de 
belangrijke zaken van de congre-
gatie behandelen met het recht 

De voorbereiding van een Algemeen Kapittel 
straks in september in Malang
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 besluiten te nemen en aan het 
 algemeen bestuur de besluiten en 
adviezen mee te geven voor het 
beleid voor de komende jaren. Tot 
het behandelen van belangrijke 
zaken van de congregatie is in elk 
geval te rekenen het zich bezinnen 
op het ideaal van de congregatie 
volgens haar evangelische op-
dracht, uitgaande van de constitu-
ties, het doel en charisma van de 
congregatie met inachtneming van 
de tijd en omstandigheden waarin 
wij leven.
Naast de Constituties komen 
natuurlijk het gevoerde beleid van 
het algemeen bestuur in de afgelo-
pen periode van zes jaar op de 
agenda, maar ook de financiën 
van de congregatie en ingebrachte 
voorstellen uit de gemeenschap. 
Iedere communiteit en iedere indivi-

duele frater kan voorstellen ter 
behandeling op het kapittel indie-
nen. Het moeten dan echt voorstel-
len zijn die voor de gehele congre-
gatie belangrijk zijn en niet door 
het algemeen bestuur in behande-
ling kunnen worden genomen. Uit-
gangspunt is: wat een lagere over-
heid kan regelen, moet niet door 
een hogere overheid worden 
gedaan. Het bekende subsidiari-
teitsbeginsel.

Voor de volledigheid: via een vast-
staande formule zijn er vier fraters 
uit Nederland op het Algemeen 
Kapittel aanwezig, te weten 
Wilfried van der Poll, omdat hij de 
overste is van het Religieus Huis 
Nederland en Hans Wennekes, 
Erik Lundgren en Leo Ruitenberg 
door de Nederlandse fraters op 

een gehouden bijeenkomst van het 
Beraad van het Religieus Huis 
Nederland als gekozen afgevaar-
digden.
Daarnaast nodigt het algemeen 
bestuur veelal een of twee fraters 
uit als gast; dat wil zeggen op het 
kapittel mag je alles meemaken en 
ook meepraten, maar je hebt geen 
stemrecht. Deze keer waren Berno 
Spekschate en Johan Brummelhuis 
daartoe uitgenodigd, maar helaas 
heeft Johan zich op medische gron-
den moeten afmelden. Als Neder-
landse groepering zijn wij duidelijk 
in de minderheid, een gegeven dat 
al een paar kapittels het geval is. 
Dat is een natuurlijke wisseling, 
want op dit moment zijn er met de 
novicen meegerekend rond de 100 
fraters en de toekomst is voor hen. 
Nog even en de congregatie is 
echt van hen, maar zij hechten aan 
de Nederlandse oorsprong!

Hopelijk heeft u hiermee enig idee 
waar het aanstaande Algemeen 
Kapittel over zal gaan. Wellicht 
kunnen we u ook informeren na 
afloop van dit kapittel.

De Bilt, 23 mei 2018
De Nederlandse Leden van de 

Commissie ad hoc
Leo Ruitenberg en  

Wilfried van der Poll
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Een van de Medische Missiezus
ters, die als laatste bij ons is komen 
wonen, is zuster Lidwien Pragt. 
Sinds september 2017 woont zij in 
een mooi appartement in het 
prachtige Fraterhuis SintJozef te De 
Bilt.

Kinderjaren
Zij werd geboren op 17 februari 
1936 in het rustieke, mooie Emmer-
Compascuum, gelegen onder de 
rook van Emmen, in het toen nog 
stille, sluimerende Drentse land. Zij 
was het zesde kind in de rij van 
negen kinderen. In die tijd werd dit 
gebied de Veenkoloniën genoemd 
en dacht men dat de mensen er 
qua scholing ver achter lagen bij 
de rest van Nederland. Bepaalde 
provincies voelden zich beter dan 
de rest. Er is dus eigenlijk nog niets 
veranderd in de mentaliteit van 
mensen…
Truus was de naam die ze bij de 
geboorte kreeg. Ze groeide op in 
dit katholieke gezin en doorliep de 
verschillende scholen zonder pro-
blemen.

De thuissituatie
De meisjes lagere school en de 
mulo werden gerund door de zus-
ters van O. L. Vrouw van Amers-
foort. Deze zusters hadden hier 
ook een internaat voor meisjes, 
maar Truus die dichtbij woonde, 
was externe leerling. Op het inter-
naat was het soms wel eens heel 
erg streng. Daarom stonden de 
zusters niet altijd als vriendelijk 
bekend. Toch deden zij heel veel 
goed werk in deze plaats.
Bij het Vormsel nam Truus bewust 

de naam Lidwina aan. Zij vond 
deze heilige goed bij haar passen 
en had vertrouwen in deze heilige 
als voorspreekster. De vader van 
Truus was een bekwame elektricien 
en verdiende zo een goede boter-
ham voor het gezin. Dit veranderde 
ineens toen de Tweede Wereldoor-
log uitbrak en hij werkloos werd. 
Nog groter werd het probleem 
toen Duitse militairen een gedeelte 
van het zusterklooster bewoonden. 
Hij moest af en toe voor hen wer-
ken. Hij wilde het niet maar kon 
niet anders.

Roeping en studie
Truus wist al heel vroeg wat ze 
worden wilde. Er werkte namelijk 
een vroedvrouw in de omgeving, 

die in 1944 intrad bij de Medische 
Zusters. Dit sprak haar heel erg 
aan ook al was ze pas acht jaar. 
En toen later in het bisdomblad van 
Utrecht een foto stond van vijf 
Medische Zusters die naar de mis-
sie in Indonesië werden uitgezon-
den, waarbij ook de haar bekende 
zuster Elizabeth de vroedvrouw 
hoorde, was het voor haar duide-
lijk. Toen zij na de mulo aan haar 
vader vertelde dat ze vroedvrouw 
wilde worden, vond hij haar veel te 
jong. Maar ze wilde graag en 
kreeg toestemming om hiervoor te 
gaan studeren.

Om de scholing niet te laten stag-
neren, volgde Truus eerst de han-
delsavondschool en de huishoud-
school voordat zij met de verpleeg-
stersstudie mocht beginnen. In 1955 
begon ze dan eindelijk aan haar 
opleiding voor verpleegster in Gro-
ningen. Zij volgde hier de theorie 
en de praktijk van de verpleging, 
deed daarna nog de opleiding 
voor kraamverpleegster en voor 
vroedvrouw. Deze laatste studie 
deed ze in Heerlen. Alles bij elkaar 
studeerde ze vijf en een half jaar 
voor de hele opleiding. Haar studie 
werd afgerond in 1961. Zo had ze 
gezorgd voor een degelijke oplei-
ding die haar op weg hielp.

Intrede bij de zusters
Zij meldde zich aan bij de Medi-
sche Missiezusters en trad in 1962 
in bij deze zusters. Haar klooster-
naam werd zuster Lidwien, een 
naam die ze al heel bewust had 
gekozen bij het Vormsel. De oplei-
ding voor het religieuze leven had 

In gesprek met...

Zuster Lidwien Pragt
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nu een aanvang genomen. Na de 
verschillende fasen van het kloos-
terleven te hebben doorlopen deed 
ze in 1965 haar tijdelijke geloften. 
Ze kon nu ingezet worden voor de 
taken van de congregatie. 

Werken in de missie
En al in 1967 werd zij gevraagd 
naar de missie in Indonesië te 
gaan. Zij begon daar als vroed-
vrouw te werken in Solo (Surakar-
ta): haar missietaak was begonnen. 
Toen na drie jaar een nieuw project 
startte op Borneo in Tanjung, werd 
zij hiervoor aangewezen. Het was 
een polikliniek voor moeder en 
kind. Zij werkte samen met zuster 
Hedwig en dit beviel haar goed. 
Elf jaar heeft zij hier haar werk ver-
richt. Zij zegt: “Dit waren mijn mooi-
ste jaren in Indonesië. Je betekende 
iets voor de inlandse mensen.” 
Ze vertelt ons ook nog: “We leid-
den in die jaren inlandse vrouwen, 
bakers, op en gaven hen voorlich-
ting over hoe bij een bevalling te 
handelen. Het was mooi en goed 
werk dat ons dankbaar stemde.”
In 1982-1983 kwam de tijd dat 
Indonesische zusters Augustinessen 

het werk over konden nemen. “Wij, 
de Nederlandse zusters, kregen 
geen ‘work permit’ meer van de 
Indonesische autoriteiten en moch-
ten niet meer werken in officiële 
ziekenhuizen en instellingen.” Hier-
na ging zuster Lidwien op verlof. 
Het was een drukke tijd geweest in 
de laatste maanden en ze was 
eraan toe. 
Na het verlof keerde ze terug naar 
Indonesië, nu naar Celebes Pare-
pare, waar ze samen met mede-
zusters allerlei werkzaamheden 
deed in het ziekenhuis en in een 
lepradorp in de buurt. Ook op soci-
aal en maatschappelijk gebied 
deden zij heel veel werk voor de 
lokale bevolking.

Terug naar Nederland
In 1991 repatrieerde zuster Lidwien 
voorgoed naar Nederland. Het 
was mooi geweest, nu kon ze nog 
goed ingezet worden voor allerlei 
werkzaamheden in Nederland. 
Maar de overgang was wel erg 
groot. De Nederlandse samen-
leving was erg veranderd.
Terug in Nederland ging ze zich 
eerst oriënteren op wat haar moge-

lijkheden en werk konden worden. 
Zij kreeg een grote scala van hui-
zen te zien om er te wonen. Zo 
ging zij korte tijd in de Bijlmer 
werken, vertrok toen naar de 
Weerdsingel in Utrecht, woonde 
een tijdje op de Springweg in 
Utrecht en kwam uiteindelijk op de 
Brandenburgerdreef te wonen en 
werken. Er is overal zoveel sociaal 
werk te doen en dit werk deed Lid-
wien graag en met liefde. Op dit 
laatste adres kon ze veel voor de 
gemeenschap betekenen en had 
ze een echte plaats veroverd. Daar 
verbleef ze dan ook de langste tijd: 
bijna 16 jaar. Intussen was ze de 
80 gepasseerd en keek ze uit naar 
een plek waar ze en nuttig werk 
kon blijven doen en ze haar religi-
euze leven extra aandacht kon 
geven.

En zo kwam zuster Lidwien in sep-
tember 2017 naar het Fraterhuis 
Sint-Jozef, waar een groot aantal 
fraters en ook een betrekkelijk 
groot aantal zusters en enkele vrou-
welijke en mannelijke leken samen 
een gemeenschap vormden. Ze 
woont nu ruim een half jaar in dit 
huis. En aangezien het een gemeen-
schap is waar samen ook aan 
geestelijke zaken wordt gedaan, 
kan zuster Lidwien haar hart opha-
len. Ze is blij dat ze op deze manier 
gestalte kan geven aan haar religi-
euze leven. In dienstbaarheid pro-
beert zij hier haar leven invulling 
en zin te geven.
Zuster Lidwien, dank voor je open-
hartige gesprek. Alle goeds toege-
wenst, te midden van ons.

Frater David Mullink
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Opnieuw nemen wij afscheid van 
een redactielid van Onder Ons. In 
dit artikel willen wij onze dank uit
spreken aan frater Henk Huirne 
voor de vele jaren dat hij deel uit
maakte van onze redactie. We 
zullen hem missen, maar respecte
ren zijn keuze om te willen stoppen. 
Redactie.

Zeventien jaar was frater Henk 
Huirne lid van de redactie van 
Onder Ons. Hij begon in april 
2001. In die jaren was Henk lid 
van het Provinciaal Bestuur Neder-
land. De schaarste aan redactiele-
den wilde hij opvullen. Alhoewel 
geen schrijver van grote artikelen, 
leverde hij vele jaren de tekst van 
de necrologie, die hij als overste 
uitsprak bij overlijden van een 
medebroeder. Ook verzorgde hij 
de data van jubilea en kroonjaren 
in ons decembernummer. We leer-
den Henk kennen als een man die 
vooral zijn steentje bijdroeg waar 
het over mensen ging. Zijn visie op 
mensen hield ons alert. Hij was het 
die nieuwe mensen voorstelde of 
bedenkingen had bij nieuwe kandi-
daten. Toen duidelijk werd dat 
 frater Ben Hagemans zou stoppen, 
was het Henk die een nieuwe kan-
didaat voordroeg. Ook nu, bij zijn 
eigen vertrek, doet hij suggesties 
die hout snijden. In de afgelopen 
jaren viel het Henk steeds zwaar-
der deel te nemen aan de redactie-
vergaderingen. Nadat frater Ben 
Hagemans aangaf te stoppen, ver-
trouwde hij mij toe het niet erg te 
vinden ook te stoppen. Zijn toene-
mende kwaal, dementie, speelde 
hem dermate parten dat hij het niet 
langer zinvol achtte redactielid te 

zijn. Wij vinden het jammer dat we 
Henk op deze manier kwijtraken uit 
ons team, maar hebben begrip 
voor zijn keuze. Henk bedankt voor 
al die jaren dat je ons tot steun bent 
geweest. 

In het gesprek dat ik met hem heb 
naar aanleiding van dit artikel 
wordt duidelijk hoe serieus en con-
sciëntieus Henk in het leven staat. 
Tot zijn 18de werkt hij als boeren-
knecht, ook is hij melkrijder. Tijdens 
de watersnoodramp 
in 1953 vraagt zijn 
baas hem naar Zee-
land te gaan om te 
helpen. In de vries-
kou rijdt hij met een 
groep andere jon-
gens van zijn leeftijd 
in een vrachtwagen 
naar het rampge-
bied. Daar moeten 
zandzakken gevuld 
worden om de gaten 
in de dijk te dichten. Dit moment 
van hulpverlening heeft diepe 
indruk op Henk gemaakt. 
Twee jaar later meldt hij zich bij de 
Fraters van Utrecht. Na het novici-
aat doet hij een jaar huishoudelijk 
werk. Dan gaat hij naar de uitgeve-
rij in Utrecht voor de boekhouding. 
Hij bekwaamt zich in de boek-
houdwereld en behaalt diverse 
diploma’s. Ook wordt hij jeugdlei-
der bij Utrecht Ahoy. Dit blijkt zijn 
lust en zijn leven: werken met men-
sen. Na enkele jaren wordt hij 
gevraagd hoofdleider te worden. 
Dit avondwerk in combinatie met 
zijn werk op de uitgeverij blijkt uit-
eindelijk onmogelijk en Henk ver-
laat de uitgeverij. Veertien jaar 

werkt hij voor Utrecht Ahoy, zeven 
jaar als jeugdleider en zeven jaar 
als hoofdleider. De vaak jonge 
mensen die hij als hulp in zijn team 
heeft, zijn tot op de dag van van-
daag zijn vrienden.

Het is in diezelfde jaren dat Henk 
met een aantal medebroeders het 
Gregoriushuis verlaat en een kleine 
groep begint op de Stadhouder-
slaan in Utrecht. Het leven in een 
groep van bijna 100 mensen in het 

Gregoriushuis is niet 
wat zij zoeken. Ze wil-
len wel in verbinding 
blijven met het ‘Moe-
derhuis’, maar daar-
naast gestalte geven 
aan waar zij als religi-
euzen voor willen 
staan. In die wijk van 
Utrecht Oost ervaren 
ze hoe mensen leven 
in totale vervreemding 
van elkaar. Ook ont-

dekken ze veel verborgen leed: 
vervuiling, verwaarlozing, eenzaam-
heid. Al vlug is er een viertal men-
sen dat hen helpt. Dagelijks worden 
er zieke medebroeders in het 
 Antonius Ziekenhuis bezocht, en zo 
draagt ieder zijn steentje bij. 
Schoor voetend wordt er handen 
en voeten gegeven aan deze nieu-
we vorm van religieus leven.

Omdat Henk gebrek aan vakken-
nis ervaart, volgt hij een opleiding 
in maatschappelijk werk aan de 
sociale academie in Amsterdam. 
Dit kenmerkt hem, want ook toen 
hij boekhouder was had hij behoef-
te aan knowhow. “Ik wilde de hia-
ten vullen,” zegt hij. Het is in 1973 

Opnieuw afscheid van een redactielid

Henk Huirne
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dat Frans van der Veerdonk Henk 
vraagt te komen werken op het 
Bureau van Huwelijksmoeilijkheden 
in het Wilhelminapark. Hij neemt 
de baan aan maar zegt tegen zich-
zelf: “Denk er om, ik moet blijven 
studeren en mijn kennis opvijzelen, 
wil ik deze mensen kunnen helpen.” 
En er komt wat langs: huwelijkspro-
blemen, relatieproblemen, homofi-
lie, levens- en gezinsvragen. Henk 
gaat een half jaar naar Amerika, 
om zijn kennis te verruimen. Hij 
schrijft een klein boekje met de 
titel: ‘Waar rook is, is vuur’. Inmid-
dels gaat het bureau waar hij als 
coördinator werkt, op in het RIAG. 
Hij bekwaamt zich tot Rogeriaans 
psychotherapeut met landelijke 
erkenning en wordt benoemd tot 
leertherapeut en supervisor van de 
Rogeriaanse Vereniging.

In 1986 breekt er een geheel nieu-
we periode aan in zijn leven. Henk 
wordt gevraagd overste te worden 
in Borculo in het fraterhuis aan de 
Alexandrinalaan. Hij aanvaardt 
deze taak, maar vraagt wel letter-
lijk en figuurlijk, om ruimte voor zijn 
praktijk als psychotherapeut. Dit 
wordt hem toegezegd. Henk krijgt 
een eigen praktijk en wordt inge-
schreven in het register van beroe-
pen in de individuele gezondheids-
zorg. Als overste van de Leo Stich-
ting zoals de buitenwacht dit 
noemt, wordt hij al snel gevraagd 
voor diverse bestuursfuncties. Hij 
neemt ze aan, maar zelf zegt hij 
erover dat dit niet zijn eigen keuze 
was, omdat hij wist op veel gebie-
den niet of onvoldoende bagage te 
hebben.

Hoe houdt iemand het vol altijd 
met de problemen van anderen 
aan de slag te moeten? Wel, het 
antwoord biedt zich eigenlijk al 

aan in 1986. Om naar zijn werk te 
gaan heeft hij een brommer. Na 
zijn studie in Amerika krijgt hij voor 
zijn verjaardag een fiets. Veertig 
jaar lang fietst hij voor ontspanning 
zijn dagelijkse kilometers. Vaak is 
dat 40 kilometer per dag. Zijn 
vakanties worden fietsvakantie en 
zijn vrije uren vult hij met fietsen. In 
veertig jaar tijd fietst hij 580.000 
kilometer. Dat wil zegen dat hij 
zo’n veertien keer de aarde rond 
gefietst heeft. 

Een ander facet dat Henk bena-
drukt is dat hij ongelofelijk veel 
plezier en steun gehad heeft in het 
feit overste te mogen zijn. Hij is op 
mensen betrokken en het werk 
inspireert hem. Ook weet hij zich 
gesteund door de communiteit. Op 
de fiets bezoekt hij zieken of men-
sen in verpleeghuizen. Na negen 
jaar overste te zijn geweest in Bor-
culo wordt hij gevraagd overste te 
worden in Arnhem. Hij had dit lie-
ver niet gezien, maar verhuist toch 
naar Arnhem. Zijn praktijk als psy-
chotherapeut houdt hij aan. Na het 
overlijden van frater Tone Rotink 
wordt hij gekozen tot provinciaal 

overste en realiseert hij de nieuw-
bouw van Sint-Jozef De Bilt. Ook 
komt hij in de raad van toezicht 
voor de Leo Stichting en wordt hij 
lid van de stichting Erfgoed Neder-
lands Kloosterleven ‘Sint Agatha’, 
dat de archieven van de kloosters 
beheert. Daarnaast wordt hij 
gevraagd voor het bestuur van de 
stichting Moria, opvang van jonge 
ex-gevangenen. Trouw als Henk is, 
voldoet hij aan al deze vragen. 
Wel zegt hij erover: “Ik was geen 
‘vergaderhengst’. Het geworstel op 
beleidsniveau en de onbekendheid 
met de materie en gang van zaken 
maakten het soms zwaar. Ik verte-
genwoordigde meer de congrega-
tie, dan dat ik bestuurde. Wel heb 
ik er veel vrienden aan overgehou-
den.”

In 2009 wordt het Eusebiushuis in 
Arnhem opgeheven en Henk ver-
huist met de volledige communiteit 
naar het Fraterhuis Sint-Jozef in De 
Bilt. In 2010 wordt hij opnieuw 
gevraagd als overste van Sint-Jozef. 
Henk is en blijft ook nu een overste 
met hart voor zijn mensen, altijd 
bereikbaar, met een speciaal plekje 
voor de zwakken en de zieken. 
Geleidelijk aan wordt hij gecon-
fronteerd met zijn kwaal, dementie. 
In 2016 vraagt hij ontslag van het 
oversteschap en treedt hij terug uit 
diverse besturen. Een man die ons 
altijd nabij geweest is, zien we 
worstelen met het leven dat hem 
geleidelijk aan uit handen glipt. 
Het valt hem zwaar, maar ik hoor 
hem ook zeggen: ‘Ik kijk terug op 
ongelofelijk rijke jaren en kom 
woorden tekort.” 
Henk, bedankt voor wat jij voor de 
congregatie en voor Onder Ons 
betekend hebt. 

frater Ton Oostveen
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Een groot aantal jaren heb ik de 
lezers van Onder Ons geïnfor
meerd over het reilen en zeilen in 
Lodwar. In september 2017 heb ik 
mijn taak als coördinator daar 
overgedragen aan de Indonesische 
frater Alexius Luna die al ruim 10 
jaar met me samenwerkte. Hij zal 
de rubriek over Lodwar proberen 
voort te zetten en u de informatie 
geven over hoe het er verder gaat. 
Mijn bemoeienis met Onder Ons 
was daarmee over. Ik bleef alleen 
nog lezer van het mooie blad.

Sinds september 2017 ben ik voor-
goed teruggekomen uit Kenia en 
heb geen bijzondere taak gekre-
gen om mijn tijd te vullen. Zoals 
afgesproken ging ik wonen in Hui-
ze Lemania aan de Utrechtseweg 
in De Bilt. Frater Daan Boonman 
was in maart plotseling in Kenia 
overleden zodat ik er alleen kwam 
te wonen. Dat maakte de overgang 
van het alleen wonen in Lodwar 
naar het wonen in een grote com-
muniteit in Nederland gemakkelij-
ker. Maar het vergemakkelijkte ook 
het acclimatiseren en integreren in 
de Nederlandse samenleving waar 
ik ruim 30 jaar niet meer perma-
nent gewoond had. Inmiddels was 
Lemania te koop gezet en ik zou 

Nieuw redactielid

frater Hans Wennekes

zolang het huis bewonen totdat er 
een koper zou zijn. Eind september 
overleed frater Servatius van Die-
men na een korte ziekte in het St.-
Jozefhuis. Ik mocht zijn kamer 
overnemen en ben daar eind okto-
ber ingetrokken. Dat maakte het 
leven voor mij wat gemakkelijker 
omdat de winter zich al vroeg had 
ingezet en ik niet steeds door de 
kou hoefde te lopen waar ik (nog) 
niet zo goed tegen kon. Er was al 
een verzoek naar me toegekomen 
om vicevoorzitter te worden van de 
KBO De Bilt/Maartensdijk, een 
taak die frater Daan Boonman eer-
der vervuld had. Ik had hierin wel 
interesse omdat de KBO vele jaren 
Nadirkonyen gesteund heeft en ik 
wel iets terug wilde doen.

In het vorige nummer is ruim aan-
dacht gegeven aan redactielid fra-
ter Ben Hagemans die op hoge 
leeftijd zijn functie als redactielid 
van Onder Ons moest beëindigen 
vanwege lichamelijke kwalen. Hij 
zei zelf: “Mijn geheugen is op 
vakantie en ik denk dat ie niet meer 
terugkomt.” Het bestuur van de 
congregatie heeft me gevraagd 
hem als redactielid op te volgen. 
Een taak die ik graag op me neem.
Toen ik in 1991 van Kisumu naar 
Lodwar verhuisde, kocht ik halver-
wege in Kitale een tweedehands 
computer. Degene die me weg-
bracht, zette ‘s avonds de desktop-
computer op en gaf me enkele 
aanwijzingen hoe ‘het ding’ te 
gebruiken. De volgende morgen 
ging hij terug naar Kisumu. Het 
was niet gemakkelijk om er op mijn 
eentje wegwijs op te raken, maar 
als je alleen bent moet je wel. Ik 
ben dus een autodidact en kan me 
er goed op redden. Mijn fotografie-
hobby heb ik goed kunnen gebrui-
ken door foto’s te bewerken om er 
mijn artikeltjes mee op te luisteren. 

Ik hoop de komende tijd aan Onder 
Ons een steentje bij te kunnen dra-
gen.

frater Hans Wennekes
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ONS GEBED WORDT GEVRAAGD VOOR DE VOLGENDE DIERBARE OVERLEDENEN:

11 – 3 – 2018 De heer Gerard van der Heijden, in de leeftijd
 van 92 jaar, te Arnhem. Hij was een trouwe
 kerkganger bij de fraters in Arnhem.

23 – 5 – 2018 Mevrouw Klazina Geertruida Martens-
 Boonman, in de leeftijd van 77 jaar, te  Overzande.  

Zus van frater Daan Boonman z.g.

30 – 5 – 2018 Mevrouw Miep Wevers – ter Woorst, in de
 leeftijd van 94 jaar te Borculo. Zij was een
 goede bekende van de fraters in Borculo.

31 – 5 – 2018 De heer Rudi de Landmeter, in de leeftijd 
 van 81 jaar te Westkapelle. Hij was een 
 goede bekende van de fraters.

“MAAR VROEG OF LAAT VERSCHIJNT HET LAND
DAT ELK VERSTAND TE BOVEN GAAT,
WAAR IK VOLMAAKT OPNIEUW ONTMOET,
WIE IK VOORGOED WAS KWIJTGERAAKT..”

 Fr. David Mullink
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Ik ben frater M. Efrem BHK. Ik ben 
geboren op Suku Tokan, een klein 
dorp op het eiland Adonara dichtbij 
Flores. Toen ik voor mijn studie in 
Maumere was, raakte ik in deze 
stad geïnteresseerd om een religieus 
te worden, om broeder te worden. 
Ik begon dan ook in Maumere mijn 
postulaatsperiode van 1 jaar en 
gedurende mijn noviciaat verbleef 
ik twee jaar in Malang-stad, waar-
na ik op 12 juli 2007 mijn eerste 
geloften deed. Mijn eeuwige gelof-
ten deed ik twee jaar geleden. 

Ik zei “ja” toen mijn provinciaal me 
vroeg om missionaris in Lodwar in 
Kenia te worden. Ik wist niet pre-
cies waarom. Maar één ding wist 
ik wel: waarschijnlijk heeft God mij 
nodig om de mensen daar te die-
nen. De congregatie gaf me een 
jaar om me voor te bereiden, in het 
bijzonder met een cursus Engels en 
een cursus computertechniek. 
Ik herinner me goed het moment 

Bericht uit Nadirkonyen
Mijn verhaal uit Lodwar, Turkana, Kenia

Frater Alexius, de opvolger van frater Hans Wennekes als coördinator in Nadirkonyen, Lodwar, heeft kort 
geleden versterking gekregen van zijn Indonesische medebroeder frater Efrem Puang. Hij vertelt in 
 onderstaand artikel over zijn eerste ervaringen in Kenia. De redactie dankt hem hartelijk daarvoor.

dat ik van Jakarta, Indonesië naar 
Nairobi, Kenia vloog. Ik was ang-
stig en nerveus, omdat ik alleen 
vloog. Ik sprak toen nog niet goed 
Engels en had geen ervaring met 
reizen in het buitenland. God zij 
dank bleken al mijn zorgen onte-
recht en ging alles goed op mijn 
tocht naar Kenia. 
De dag na aankomst ging ik naar 
Lodwar met broeder Donatus, die 
mij ophaalde van Jomo Kenyatta 
International Airport. Veel Indonesi-
sche medebroeders willen niet in 
Lodwar werken vanwege het war-
me weer, maar ik zie ook dat er 
een aantal broeders is die vele 
jaren in Lodwar gewerkt hebben 
en hen wil ik volgen.

Hier wil ik eerst wat uitleggen over 
Lodwar. Lodwar is de grootste stad 
in het noordwesten van Kenia, 
dichtbij het Turkanameer. Lodwar is 
de hoofdstad van Turkana. Het 
heeft een heet woestijnklimaat met 

zeer hoge tem-
peraturen en 
gedurende het 
hele jaar zeer 
weinig neerslag. 
De gemiddelde 
jaarlijkse tempe-
ratuur is met bij-
na 29° C een 
van de hoogste 
in de wereld, de 
g e m i d d e l d e 
neerslag per 
jaar is ongeveer 
186 mm.

Bij mijn aankomst in Lodwar werd ik 
verwelkomd door de hoogste tem-
peratuur. Ik voelde me als in een 
magnetron. Dus lag, niet zo verba-
zingwekkend, ‘alles plat’. Maar ik 
was verrast met mijn medebroeders: 
broeder Alex en broeder Donatus 
hadden kans gezien te overleven en 
ze genoten echt van het leven in 
Lodwar. Wat me daarbij een echt 
thuisgevoel gaf, waren de mensen 
in Turkana, die vriendelijk en behulp-
zaam voor mij waren. Ze hebben 
me geholpen om nieuwe dingen te 
starten in een nieuwe plaats, in een 
nieuwe cultuur, alles nieuw dus. 
Toen ik pas in Lodwar was, voelde 
ik me onbehaaglijk; mijn lichaam 
niet deed wat ik wilde omdat het 
weer te warm was. De smaak van 
de maaltijden was vreemd en het 
milieu met veel stof en vuil, elke 
dag en overal, was ook niet wat ik 
gewend was. Maar door al die 
uitdagingen liet ik me niet kisten. Ik 
moest overleven. Ik wist dat mijn 
lichaam zich snel zou aanpassen 
en dat ik mijn nieuwe omgeving het 
hoofd zou kunnen bieden.

Nu ik ongeveer zes maanden mee-
draai, begin ik me comfortabeler te 
voelen. Ik wil daarbij zeggen dat 
het daarbij gaat over hoe je het 
oncomfortabele wat comfortabeler 
kunt gaan maken; hoe je je kunt 
aanpassen aan je nieuwe omge-
ving. Het eerste waar ik tegenop 
zag toen ik in Lodwar aankwam, 
was hoe ik zou kunnen communice-
ren met de mensen daar? Mijn 
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Engels was immers niet goed 
genoeg. Mijn Engelse uitspraak 
was heel anders dan die van de 
lokale bevolking en het enige wat 
ik kon bedenken om dit te verande-
ren, was dat ik als ik goed Engels 
wilde spreken, ik het meer zou 
moeten doen. Ik moet mijn schaam-
te vergeten en niet bang zijn om 
fouten te maken. 
Engels spreken gaat nu beter dan 
voorheen, want ik geef nooit op 
voordat ik mijn uiterste best gedaan 
heb, en omdat ik geloof dat God 
mij helpt en altijd samen met mij 
oploopt.

In Nadirkonyen Catholic Center 
werk ik als assistent-coördinator. 
Het programma helpt straatkinde-
ren die 24 uur per dag op straat 
leven. We nemen straatkinderen 
op in de leeftijdscategorie tussen 
de 6 en 12 jaar oud. We brengen 
ze naar het centrum en helpen hen 
totdat ze klaar zijn om naar regu-
liere scholen te gaan; bijscholing 
en gedragsverandering zijn de 
belangrijkste aspecten die daarbij 
komen kijken. De kinderen krijgen 
zo een kans om hun ambitie waar 
te maken of hun ideaal in het leven 
te bereiken. Ze komen allemaal uit 
zeer arme gezinnen. Ik vroeg me 
af waarom die kinderen graag 
naar de stad gaan en hun tijd daar 
doorbrengen. Zijn ze op zoek naar 
voedsel, omdat ze thuis niet te eten 
krijgen? 
Het was voor mij echt een openba-
ring een nacht op straat te werken. 
Ik zag er veel kinderen, van klein 
tot de groot. Het was verschrikkelijk. 
Ik denk dat hun aantal elk jaar toe-
neemt en dit dus in de toekomst 
nog voor grote probleem zal zor-
gen, vooral wat betreft criminaliteit. 
Wat is de reden dat wij hier komen 
en de kinderen proberen te helpen? 

Ik herinnerde me wat broeder Hans 
ooit tegen me zei: “De stichter van 
onze congregatie had een missie 
om onderwijs bij onfortuinlijke kin-
deren te brengen, dus dat is waar-
om we hier zijn met straatkinderen.” 
Voor mij is dit waar, bovendien 
staat het ook heel duidelijk zo in 
onze Constituties.

Mijn omgang met de kinderen is 
goed, denk ik. Met de mensen van 
de staf ook, al ben ik ten opzichte 
van hen misschien wat afstandelijk; 
ik praat met de staf als dat nodig 
is. Anders is het met de kinderen: 
met hen zijn broeder Alex en ik 
heel vertrouwelijk, misschien omdat 
we religieuzen zijn en ondanks dat 
we er misschien wat anders uitzien, 
willen ze af en toe graag wat spe-
len met mij en broeder Alex. 
Ik herinner me een dag dat ik boos 
op hen was omdat ze naar mijn 
kantoor gingen en aan de laptops 
kwamen, die nog gerepareerd 
moesten worden. Ik zei tegen hen: 
“Ga alsjeblieft weg en laat die 
laptops met rust.” Tot mijn verba-
zing trokken ze zich er niet veel 
van aan, dus verloor ik mijn geduld 
en joeg ze mijn kantoor uit. Toen 
renden ze wel weg, maar na 
enkele minuten kwamen ze terug 
en gingen door met hun verstoring 
van mijn werk. Het verbaasde me 

dat ze niet bang voor mij waren en 
ze geen hekel aan me hadden 
gekregen. Ze begonnen gewoon 
weer met me te spelen. Door dit 
voorval weet ik dus dat ik geduldig 
met de kinderen moet zijn, want 
elke dag zullen ze mijn geduld op 
de proef stellen!

Nu ik hier zes maanden meedraai, 
begrijp ik nog steeds niet alles van 
de mensen hier. Ten eerste niet dat 
ze graag veel kinderen krijgen, 
maar er niet voor zorgen als ze die 
eenmaal hebben. Soms vertrekken 
ze zomaar; niet allemaal, maar 
een aantal wel. 
Ten tweede: hun houding. Het is 
moeilijk voor hen om dankjewel te 
zeggen als ze geld of andere spul-
len van je krijgen. Ook dit geldt 
niet voor allemaal, maar in het 
algemeen wel.

Of men je goed vindt of slecht, 
hangt af van jouw inspelen op hun 
behoeften: als je geeft, dan ben je 
goed, zo niet dan ben je slecht. Dit 
zijn twee ervaringen die op mij 
heel vreemd overkwamen gedu-
rende mijn eerste zes maanden in 
Lodwar. Maar ik houd van het werk 
in Turkana, omdat we de arme 
mensen echt kunnen dienen.

Brother Efrem BHK
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TWIJFEL 
Met steeds grotere regelmaat ga ik 
even aan mezelf twijfelen. Dat had 
ik kort geleden toen ik las dat de 
Duitsers bij monde van een top-
ambtenaar overwegen hun volks-
lied te veranderen. En waarom? 
Het moet genderneutraal worden. 
Het volkslied stamt uit 1841 en in 
de tekst zouden de woorden ‘brü-
derlich’ en ‘Vaterland’ vervangen 
moeten worden door respectieve-
lijk ‘moedig’ en ‘thuisland’. Is het 
vergezocht of niet? Broederlijk is 
trouwens volgens mij ook echt niet 
altijd volautomatisch hetzelfde als 
moedig.
Ik kan dan niet anders dan me 
afvragen hoe dat dan zou moeten 
met ons volkslied...!
Wilhelmus van Nassouwe ben ik, 
van Duitsen bloed...

Genderneutraal is tegenwoordig 
een heet hangijzer, ook in ons 
land. 
‘Beste reiziger’, hoor ik nu op het 
station. Regelmatig breng ik vrien-
den naar de trein en wuif ze uit. 
Daar sta je dan. Verloren. Gediscri-
mineerd in feite. Genegeerd, niet 
meer aangesproken, alleen maar 
omdat je geen reiziger bent, maar 
een uitwuiver of verwelkomer. Mag 
dat eigenlijk wel? Is dat soms te 
mannelijk? Of moet het misschien 
uitwuifmens en verwelkompersoon 
zijn?
Binnen overheidsorganen zijn er 
zelfs suggesties te horen over 
adressering zonder heer of 

Kolommetje

moet ik dat opeens zijn, want blank 
is hooghartig, blank roept associa-
ties op met rein en schoon en zwart 
niet.
Als ik het niet eens ben met een 
jood, dan ben ik een antisemiet.
Als ik het niet eens ben met een 
zwarte medemens, dan ben ik een 
racist.
Als ik het niet eens ben met een 
homo, dan ben ik een homohater.
Als ik het niet eens ben met een 
islamiet, dan ben ik een islamo-
foob.
Als ik het niet eens ben met mijn 
baas m/v ben ik óf een feminist óf 
een vrouwenhater.
Maar ik kan het toch met iemand 
niet eens zijn en desondanks res-
pect voor hem hebben? 

Het is jammer dat het zo moet, dat 
bij zo veel dingen het gevoel eruit 
gehaald wordt, dat je niet meer 
spontaan kunt zijn en bij alles zes 
keer moet nadenken voor je iets 
zegt of schrijft, omdat je moet 
oppassen dat er niet iemand 
gefrustreerd of gekwetst raakt.
Ik zou zo graag zien dat we niet 
zo achterdochtig zijn, niet zo bang 
voor mensen of dingen die anders 
zijn. Het zou zo mooi zijn als we 
gewoon iets toleranter worden en 
elkaar de verscheidenheid gunnen.

Fleur

mevrouw en bovendien mag man 
of vrouw straks waarschijnlijk niet 
meer vermeld worden in je pas-
poort, of er komt een derde moge-
lijkheid voor degenen die zich 
geen van beiden voelen; zij zijn 
‘X’.
Maar ik ben een vrouw en wil als 
zodanig aangesproken worden. 
Punt.

Hoe het moet met Vadertje Tijd, 
Moeder Aarde en Moeder Natuur 
en wat te doen met het Zonnelied 
van Sint-Franciscus, waarin hij het 
heeft over Broeder Zon, Zuster 
Maan, Broeder Wind, Zuster 
Water, Broeder Vuur en Zuster 
Dood? Ik weet het niet. Gewoon zo 
laten denk ik.

Genderneutraal, discriminatie, ik 
krijg de laatste tijd steeds meer een 
hekel aan die woorden. Ze roepen 
geen mededogen meer op, geen 
begrip, maar irritatie omdat ze in 
het belachelijke worden getrokken, 
worden opgerekt en er verbanden 
worden gelegd die slechts voor 
weinigen gelden en die er voor de 
meeste mensen helemaal niet zijn.

En wat hebben we allemaal nog 
meer aan discriminatie?
Zwarte Piet natuurlijk, al is er geen 
kind dat bij dat grappige knechtje 
van Sinterklaas denkt aan slavernij. 
O ja, en ik ben ook niet blank 
meer, ik ben wit. Het kan natuurlijk 
zijn dat ik kleurenblind ben, maar 
volgens mij ben ik niet wit. Ben ik 
licht getint? Heb ik huidskleur? Het 
kan, maar wit ben ik niet. Toch 
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Financiële verantwoording

GIFTEN TOT JUNI 2018

Voor Onder Ons   

MAART 2018   
19 M.C.A.vd P-O € 50,-
22 A.K. € 15,-
23 H.H.-N. € 25,-
27  E.T. v B. € 50,-
28 G.A.M.C.-V. € 15,-
 MS. J. € 50,-
29 J.H.M. v G. € 25,-
 W.H.T. € 20,-
 T.C.M. € 50,-
   
APRIL   
3 G.M.S.-B. € 25,-
 J.J.A.v B. € 15,-
 G.M.F. € 30,-
5 M.B. v B. € 20,-
 S.B. € 40,-
6 St.M. H. € 25,5
9 M.H.-v S. € 35,-
16 M.T.J.A.-R. € 25,-
 A.A.J.O. € 50,-
24 A.K. € 15,-
 J.A.G.V. € 50,-
26 H.M.K. € 25,-
   
MEI   
2 A.C.F.Z. € 10,-

Hartelijk dank voor uw welkome giften.

Fr. Wim Janssen, adm.

Voor Fraters in Kenia   

MAART  2018   
19 M.C.A.vd P-O € 150,-
   
APRIL   
26 H.M.K. € 40,-
13 C.L.B. € 50,-
   
MEI 
16 M.C.A.vd P.-O. € 200,-
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