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Ons nieuwe redactielid Lineke van 
Wolferen stelt zich ook aan u voor. 
Wij maakten in onze vorige num-
mers reeds melding van het stop-
pen van frater Ben Hagemans en 
frater Henk Huirne als redactielid. 
Op 15 augustus was de voltallige 
redactie aanwezig om afscheid 
van hen te nemen. Het was een 
goed gebeuren waarvan verslag in 
dit nummer. 
Vanuit Lodwar ontvingen wij een 
brief van een jonge vrouw, Sunday, 
die als meisje opgenomen is in het 
straatkinderenproject. Inmiddels is 
zij onderwijzeres en spreekt zij 
haar dank uit voor de haar gege-
ven hulp en kansen. De moeite 
waard om te lezen. 

De gedichten ‘De angel des doods’ 
en ‘Welkom herfst’ staan geheel in 
het teken van Allerzielen. De foto-
achtergronden voor de gedichten 
werden ook dit keer verzorgd door 
mevrouw Adri Vergeer. Maarten 
sluit in zijn kolommetje aan bij dit 
thema en kijkt hoe wij omgaan met 
het laatste taboe...

In ons volgende nummer hopen wij 
verslag te kunnen doen van het 
kapittel dat in september gehouden 
wordt in Malang, Indonesië. In de 
hoop u voldoende bijgepraat heb-
ben met dit herfstnummer, wens ik u 
mede namens de overige redactie-
leden alle goeds toe.

frater Ton Oostveen

De zonnige zomer die ik u toe-
wenste in ons zomernummer, heb-
ben we gekregen. En hoe? Het was 
een zomer die ons nog lang zal 
heugen. Inmiddels gaan de dagen 
alweer korten en wacht ons de 
herfst met zijn stormen, het afsterven 
van de natuur en alle tijd om dit 
nieuwe nummer van Onder Ons te 
lezen. Het is een echt herfstnummer 
geworden. Naast onze vaste rubrie-
ken dit keer weer leuke en frisse 
informatie. Wat kunt u verwachten?

We kijken met u terug op een gran-
dioze expositie die in ons huis is 
gehouden bij gelegenheid van het 
145-jarig bestaan van onze con-
gregatie. Waren er in voorgaande 
jaren fraaie collages te bezichtigen 
rond de jubilarissen of opgeheven 
huizen, dit keer is er gekozen voor 
een EXPO. Bewoners en personeel 
was gevraagd hun hobby’s, 
verzameling(en) of eigen werken te 
tonen. Er bleek een enorme creati-
viteit onder de mensen aanwezig. 
Veertien dagen lang konden bewo-
ners en gasten hiervan genieten. U 
leest erover in een drie pagina’s 
groot artikel.

Dat er nog meer te bezichtigen valt 
in ons huis blijkt uit een interessant 
artikel over de drie banieren die 
prominent aanwezig zijn in onze 
hal. Het zijn de mythische afbeel-
dingen van de vier evangelisten, 
waarvan u de betekenis en de 
oorsprong verteld wordt.
Donaties van de stichting Akwaaba 
ziet u regelmatig vermeld in de 
giftenlijst voor Lodwar, Kenia. Dit 
keer laten we de initiatiefnemers 
van deze stichting aan het woord. 

Wat ooit begon als een spontane 
actie, is uitgegroeid tot een prach-
tig stuk hulpverlening. Het straatkin-
derenproject heeft er al jarenlang 
profijt van gehad.

In de afgelopen periode lieten we 
regelmatig een van onze inwonen-
de medische missiezusters aan het 
woord. Ditmaal niet: frater David 
heeft namelijk een gesprek met de 
heer Ben Kraaijmaat. Ben woont al 
bijna drie jaar bij ons. Zijn aandoe-
ning aan de stembanden maakt 
dat hij geen luidruchtige spreker 
meer is. Wij weten echter ook dat 
hij een interessant levensverhaal 
heeft. Een inkijkje dat de moeite 
waard is.
Sinds het vertrek en overlijden van 
onze vaste zondagvoorgangers, 
de paters franciscanen, hebben wij 
een wisselend aantal voorgangers 
in de vieringen. Pastor Henk Bloem 
gaat niet alleen vóór, hij is ook 
onze ‘bijna-buurman’. Enkele jaren 
geleden was hij bij ons te gast voor 
revalidatie na een tia. Adri Vergeer 
had een gesprek met hem over zijn 
boeiend leven.
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Op de dag van Maria Tenhemel-
opneming, 15 augustus jl., werd 
formeel afscheid genomen van de 
fraters Ben Hagemans en Henk 
Huirne als redactielid van Onder 
Ons. Niet dat zij ook al gaan 
hemelen, hoor!

Voor Ben en Henk,

Je neemt nu afscheid 

maar bent niet van ons weg,

ook al verdwijn je 

uit de kring van de getrouwen.

Je geest en daadkracht 

zullen voor altijd zijn

zoals je was, 

een mens om van te houden.

Al is er hapering 

in denken en geheugen,

dat is niet wat je bent, 

maar slechts de buitenkant.

Je liefdekracht, 

de drijfveer al die jaren,

dat is jouw Zijn 

en daarin straalt je pracht.

Dank nu 

voor alles wat je hebt gegeven,

koester die jaren 

als een herinnering

die je in dankbaarheid 

mocht geven en beleven,

het maakt je leven waardevol 

en geeft het zin.

Afscheid redactieleden Onder Ons

Wij konden dit natuurlijk allemaal 
volmondig onderschrijven, Ben en 
Henk ook.

Frater Henk reageerde met de 
woorden dat hij zijn redactiewerk, 
en al zijn werk voor de congregatie 
trouwens, altijd met alle inzet en 
enthousiasme heeft verzet en dat 
hij er ook met een goed gevoel op 
terugkijkt. De gedachte dat zijn 
geheugen hem steeds meer in de 

steek gaat laten, maakte hem emo-
tioneel, maar we hebben hem ver-
zekerd dat we hem zullen bijstaan 
en nabij zullen blijven.
Na overhandiging van de tekst van 
het gedicht en Merci-chocolade 
ging ieder zijns weegs.
Het was een fijne, gezellige mid-
dag.

Adri Vergeer
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Vanaf 5 januari 2016 woont de 
heer Ben Kraaijmaat bij ons. Al 
jong kwam hij in aanraking met de 
fraters. Aangezien hij in Utrecht 
woonde, was het heel gewoon dat 
hij in het onderwijs, waar de fraters 
in de stad Utrecht veel aan deden, 
met ze in contact kwam.
Ben werd geboren op 11 septem-
ber 1936 in Utrecht, in de wijk 
Tuindorp. Het was in een rustige 
buurt in Utrecht en zo kon hij de 
lagere school daar gewoon vol-
gen. Ben kon goed studeren en 
ging dan ook na zes jaar naar het 
voortgezet onderwijs.

Sint-Gregorius havo-mavo
Hij volgde dit voortgezet onderwijs 
op de St.-Gregorius havo-mavo. 
Daarna ging hij naar de St.-Jozef-
kweekschool in Zeist 
om voor onderwijzer te 
studeren. In vier jaar 
tijd behaalde hij het 
onderwijsdiploma. 
De hoofdakte was toen 
nog gescheiden van 
het onderwijsdiploma 
en je kon nog kiezen 
de opleiding hiervoor 
wel of niet te volgen. 
Ben is deze niet gaan 
volgen. Hij had veel 
meer interesse in ander werk.
Eerst begon Ben, nog voor hij in 
militaire dienst ging, met werk bij 
de PTT. Maar voor er twee jaar om 
waren, werd hij opgeroepen voor 
de militaire dienst. Deze was ver-
plicht voor alle jongens die goed-
gekeurd werden. Ben werd gestati-
oneerd in Amersfoort, waar hij de 
officiersopleiding volgde bij de 

zware artillerie. Hier diende hij zijn 
diensttijd uit en kon hij na ruim 
twee jaar afzwaaien. 

Het was een leerzame tijd geweest 
en hij had veel meegemaakt. Hij 
kon nu uitkijken naar een baan in 
het bedrijfsleven. 
Ben had intussen kennis gekregen 
aan een meisje, genaamd Mieke, 
die werkte bij de Grontmij in De 
Bilt, een grote overkoepelende 
organisatie die zich bezighield als 
advies- en ingenieursbureau in 
water- en energievoorziening en in 
gebiedsontwikkeling wat betreft de 
mobiliteit en infrastructuur. 
Dit overkoepelend orgaan was 
opgezet in 1916. In 2016 werd dit 
bedrijf uit De Bilt overgenomen 
door het Zweedse bedrijf SWECO. 

Ook nu nog is het 
een van de grote 
bedrijven in De Bilt. 

De firma Godart
Ben kwam ook te–
recht in de water- en 
energievoorziening; 
hij ging als inkoop-
manager werken bij 
de firma Godart. Hij 
leerde hier de kneep-
jes van het vak. Na 

vier jaar ging hij voor dit bedrijf in 
Amsterdam werken en nog later 
werd hij districtsmanager. 
Alle werkzaamheden, die door de 
bedrijven Godart, Wescom en Bre-
dero werden uitgevoerd, pasten in 
de water- en energievoorziening. 
Het was een drukke baan, maar 
het gaf hem veel voldoening.

Intussen waren Ben en Mieke in 
1968 getrouwd en in 1971 werd 
hun dochter Nicolette geboren. Zij 
woonden toen nog in De Bilt. Twee 
jaar later werd hun zoon Boude-
wijn geboren in 1973. Zij waren 
intussen verhuisd naar het mooie 
en rustige dorp Heukelum. 
Maar het werken voor zo’n groot 
bedrijf hield ook in dat hij veel 
afwezig was en dat hij weinig tijd 
kon besteden aan zijn vrouw en 
kinderen. Hij moest voor zijn werk 
vaak naar het buitenland. Zo moest 
hij werken in India, in Egypte, in de 
Verenigde Emiraten en ook in 
andere Arabische landen. Zijn 
broer, ook werkzaam bij de Gront-
mij, legde de pijpleidingen aan in 
de Arabische landen.

De afwezigheid van Ben en het 
niet thuis kunnen zijn om met zijn 
vrouw en kinderen op te trekken, 
kostte zijn tol. In 1985 liep hun 
huwelijk stuk en gingen ze uit 
elkaar. Wel waren er goede afspra-
ken gemaakt dat zij de kinderen 
volledig bij zouden staan en zou-
den helpen. Zij waren pas 12 en 
14 jaar. Ook de band tussen Mieke 
en Ben is goed gebleven.

Na een drukke periode in het 
tweede deel van de jaren ‘80, 
kreeg Ben het aanbod om met het 
werk te stoppen met behoud van 
zijn salaris tot aan zijn pensioen. 
Ben hoefde niet lang na te denken 
over dit aanbod. Hij wilde wel eens 
iets anders gaan doen.
En zo ging Ben zich voorbereiden 
op een grote wereldreis. Hij nam er 
de tijd voor.

Ben Kraaijmaat,
bewoner van het fraterhuis Sint-Jozef
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Grote reizen
Met een prachtige BMW-motor 
vertrok hij in 1991 richting Austra-
lië. Hij deed vele landen en plaat-
sen aan en kwam uiteindelijk aan 
in Melbourne, Australië. Hier 
wonen drie broers van hem en hij 
had er een heerlijke tijd. Hij besloot 
niet met de BMW-motor terug te 
keren, want hij had al die plaatsen 
en landen al gezien. Hij liet daarom 
zijn motor per boot naar Neder-
land terugbrengen. Hijzelf ging per 
vliegtuig terug naar Holland. 

Dit was pas het begin van zijn 
grote aantal reizen. Hij had de 
smaak te pakken gekregen en 
bezocht daarna ook nog Canada 
en Alaska. In 2008 ging hij met 
zijn zoon Boudewijn nog eens naar 
zijn familie in Australië. In 2010 
maakte hij een reis naar Chili. En 
zo heeft Ben kunnen genieten van 
zijn vrije tijd.

Gezondheid
Zijn energie en belangstelling voor 
vele zaken heeft Ben lang kunnen 
vasthouden, zelfs tot voorbij zijn 
70ste verjaardag. Zijn lichamelijke 
fitheid en conditie hield hij vast tot 
2013. Maar toen ging de gezond-
heid van hem snel achteruit. Hij 
kreeg de ziekte van Parkinson en 
het was afgelopen met autorijden 
en later met het fietsen. Ook het 
spreken werd een groot probleem 
vanwege zijn ziekte. Hij heeft vele 
malen het ziekenhuis bezocht, 
maar zij konden hem niet echt hel-
pen. De leeftijd ging tellen. 
Na een herstelperiode in het frater-
huis ging het niet goed en werd 
besloten dat hij, met wederzijdse 
instemming, bij de fraters zijn intrek 
zou nemen. Maar Ben, die nu dus 
ruim tweeënhalf jaar op de Schor-

teldoeksesteeg woont, is niet bij de 
pakken neer gaan zitten.

Onze gemeenschap
Hij probeert in onze gemeenschap 
zijn plaats te vinden. Het is wel een 
heel ander leven dan hij gewend 
was, maar dat is dan ook weer een 
uitdaging. Er is een goede sfeer in 
huis, er wordt veel aandacht 
besteed aan alle inwoners en ieder 
heeft er zijn eigen appartement. 
De gebedsvieringen in de kapel, 
het eten met elkaar en het recreë-

ren ‘s avonds is voor onze leefge-
meenschap een vast gebeuren en 
we kunnen ons er goed in vinden. 
Er wordt dan ook veel overleg 
gepleegd.

Ben, we hopen dat je je hier thuis 
voelt en dat je toch de mogelijkheid 
hebt om jezelf te mogen zijn. Veel 
goeds, een goede gezondheid en 
vrede met jezelf en met je medebe-
woners.

Frater David Mullink
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Wie bekend is met ons Fraterhuis 
Sint-Jozef in De Bilt, kent ook de 
vier banieren die hangen op de 
rechte muur van de ‘kerstberging’ 
én de ronde muur van de grote 
garderobe in de hal rondom onze 
kapel. Voor velen van ons zijn deze 
banieren al jarenlang vertrouwd. 
Menig frater kent ze vanuit zijn 
opleidingstijd en heeft ze als jon-
gen van twaalf of dertien jaar al 
gezien. Ook onze families en gas-
ten zijn bekend geraakt met deze 
vier prachtige banieren, waarin we 
het patchwork en quiltswerk van 
Hildegard Brom-Fischer herkennen. 
In het oude Sint-Jozef aan de 
Kroostweg stonden ze enkel op 
hoogtijdagen, professiefeesten of 
kloosterfeesten op het priesterkoor 
links en recht van het hoofdaltaar.

Geschiedenis
We leerden als juvenist al dat het 
de vier evangelisten waren: Mat-
theüs, Marcus, Lucas en Johannes. 
Waarom zij als symbolische wezens 
afgebeeld waren en wat de bete-
kenis hiervan was, was ons toen 
niet bekend. De banieren zijn 
afkomstig uit het vooraanstaande 
atelier Sträter in Hilversum. Volgens 
de overlevering zouden ze door 
Hildegard Brom-Fischer (1908-
2001) zijn gemaakt. Echter de bij 
haar gebruikelijke signatuur – een 
banderol met datering, monogram 
en geborduurd visje – ontbreekt. 
Dat neemt niet weg dat de figuren 
wel de kenmerken tonen van haar 
vooroorlogse werk. 

De vier banieren zijn vervaardigd 
in opdracht van Monseigneur Rec-
tor Willem van den Hengel z.g. die 
blijkens andere opdrachten duide-
lijk een voorkeur had voor het ver-
nieuwende werk van de familie 
Brom. Hildegard Fischer was de 
echtgenote van kunstenaar Leo 
Brom die het tabernakel met bijbe-
horende gouden kandelaars en 
overige vervaardigd heeft. Zo ook 
de groenkoperen uitvoering van 
kruis en kandelaars. ofwel het 
‘doordeweekse stel’. Een groot deel 
van de aankleding in de kapel van 
het oude Sint-Jozef is in de jaren 
dertig van de vorige eeuw door 
Monseigneur Van den Hengel gefi-
nancierd.

Herbestemming
Nadat het Sint-Jozefhuis aan de 
Kroostweg 149 in Zeist in 1972 
gesloten is en ook de kapel 
gesloopt, verhuizen de banieren in 
de loop der jaren naar Arnhem. In 
het nieuwe Sint-Jozef aan de Schor-
teldoeksesteeg is er op dat moment 
geen goede ruimte waar men de 
doeken tot hun recht kan laten 
komen. Eenmaal in het fraterhuis in 
Arnhem liggen ze nog enkele jaren 
op een schap in de sacristiekast. 
Het is pas in de jaren negentig dat 
ze op de kapelwand aan de oost-
zijde een plaats krijgen. Nadat 
ook het Eusebiushuis in Arnhem is 
opgeheven (2009) verhuizen de 
banieren mee naar het vernieuwde 
Fraterhuis Sint-Jozef in De Bilt. Daar 
krijgen ze een ereplaats in de hal 
en gang rondom de kapel waar ze 
permanent als opsiering een plek 
gevonden hebben

Symbolische betekenis
Sinds de derde eeuw worden de 
evangelisten aangeduid met vier 
symbolische wezens:
Mattheüs wordt afgebeeld als 
gevleugelde mens (ook wel engel),
Marcus als gevleugelde leeuw,
Lucas als gevleugeld rund,
Johannes als gevleugelde adelaar 
of arend.

De vier banieren in het fraterhuis

Mattheüs een gevleugelde mens.
Naar verluidt, omdat zijn evangelie 
begint met de menselijke stamboom 
van Jezus.
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Bijbelse achtergrond
Waarom een mens, een leeuw, 
een rund en een arend?

De herkomst van die vier wezens 
gaat terug op oude oosterse 
mythen; daarin fungeren zij als 
bewakers van de vier zuilen waar-
op de wereld zou zijn gegrondvest. 
Zo komen ze ook in de Bijbel 
terecht, zowel in het Oude als in 
het Nieuwe Testament.

Het waren Ireneus van Lyon († 202; 
feest 28 juni) en Hypolithus van 
Rome († 235; feest 13 augustus), 
die bedachten dat deze vier dier-
symbolen op de evangelisten toe-
gepast konden worden.

Wanneer u opnieuw kijkt naar 
deze vier prachtige banieren in 
onze hal weet u nu niet alleen de 
achtergrond van deze kunstwerken 
maar ook de diepere betekenis. 

Een volgende keer nemen we 
mogelijk een kijkje in onze kapel, 
waar nog veel meer van dit moois 
te bewonderen valt.

frater Ton Oostveen

Marcus met de gevleugelde leeuw.
Woestijndier, omdat zijn evangelie 
begint met Johannes de Doper in 
de woestijn en omdat er van Jezus 
gezegd werd dat Hij in de woestijn 
verbleef te midden van de wilde 
dieren.

Lucas met het gevleugelde rund.
Een offerdier, naar het offer dat 
Zacharias in de tempel brengt 
aan het begin van het Lucas-
evangelie.

Johannes met de gevleugelde ade-
laar of arend.
Omdat in zijn evangelie de woor-
den een hoge vlucht nemen en hij 
met scherpe blik Gods geheimen 
doorziet.
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Even voorstellen,  nieuw redactielid

Mijn vroegste ontmoeting met 
de fraters dateert al van heel 
lang geleden. Tijdens de 
schoolmis zat ik heel braaf 
aan de ‘meisjeskant’ in de 
Aloysiuskerk in Utrecht onder 
toezicht van de zusters van 
Liefde van Tilburg, terwijl de 
jongens aan de ‘jongenskant’ 

door de fraters van Utrecht onder de duim werden 
gehouden. 
Daarna zijn de fraters eigenlijk niet meer uit mijn leven 
verdwenen. 
Mijn man Willem is van de Petrus Canisiusschool en 
met zijn oud-leraar van het St.-Gregoriuscollege frater 
Roland Disch hebben we nog steeds contact.
Toen ik na de kweekschool Maria ter Eem in Amers-
foort ging solliciteren op de Aloysiusschool in Utrecht-
Oost kwam ik in het schoolbestuur ook weer fraters 
tegen (de fraters Bavo, Justinianus en Erik).
Ik heb daarna bijna 40 jaar met heel veel plezier in 
het onderwijs gewerkt. Mijn tweede directeur werd 
frater Arnold Boerssen. Van hem heb ik de liefde voor 
het vak, de discipline en de fijne kneepjes geleerd. 
Frater Servatius van Diemen werd toen mijn collega 
en ik denk nog graag terug aan onze fijne samenwer-
king op school en tijdens de schoolkampen.
Tot de pensionering van frater Arnold hebben we 
naast het schoolgebeuren ook vaak activiteiten en 
optredens met de schoolkinderen gedaan in het Fra-
terhuis St.-Jozef in De Bilt (onder andere playbackshow 
en toneel). In de loop der jaren waren de fraters 
Arnold en Servatius een stukje van onze familie 
geworden.

Vaste kapelgasten zijn wij sinds 1987. Eerst in de 
kapel van de Herenstraat en later in De Bilt. Toen ik 
uiteindelijk stopte in het onderwijs wilde ik graag vrij-
willigerswerk gaan doen. Ik meldde mij aan bij de 
overste in De Bilt (frater Johan Brummelhuis) en vroeg 
of men mij kon gebruiken.
Ik werd gevraagd een handje toe te steken in de huis-
kamer. Helpen bij het ontbijt, wandelen met fraters in 
de tuin, een luisterend oor bieden en voorlezen waren 

mijn eerste taken. Frater Samuel Koch, die heel slecht 
kon zien, las ik vaak voor uit een boek met Indonesi-
sche vertellingen. Hij vertelde mij dan ook zelf vaak 
over zijn tijd in de missie. Heel interessant.
Mijn creatieve activiteiten kon ik daar aan alle kanten 
kwijt. Samen met frater Hilarius de Booij ben ik begon-
nen met het maken van een ‘thematafel’ in de huis-
kamer. We bedachten zelf een onderwerp en elke 
paar weken kwam er een prachtige geschilderde 
poster van frater Hilarius te hangen. 
We hebben diverse onderwerpen gebruikt: de Elfste-
dentocht, Carnaval, St.-Christoffel, de Tour de France, 
de Tuinfair, sport en spel, enzovoort. 
Toen ik gevraagd werd plaats te nemen in de Activi-
teitencommissie ging de bal pas echt rollen. We pro-
beerden en proberen nog leuke uitstapjes en binnen-
huisactiviteiten te organiseren voor de bewoners. 
Inmiddels is de mobiliteit van vele bewoners wat 
beperkter geworden en is de aard van de buitenacti-
viteiten veranderd. Binnenhuisactiviteiten als Landen-
dag, Broodbakdag, interessante lezingen, quiz, Kerst-
In, et cetera, worden ook zeer gewaardeerd.

Door frater Ton Oostveen heb ik er zelf een paar jaar 
geleden ook nog een hobby bijgekregen. Eens per 
week krijg ik les van hem op de citer. Mijn citer is een 
oude citer uit Oost-Duitsland en als ik alle snaren goed 
aansla, vullen de mooiste klanken de ruimte. Samen 
met frater Ton word ik wel eens gevraagd bijzondere 
gelegenheden met onze muziek op te luisteren. Wij 
hebben er zelfs de bijpassende klederdracht bij aan-
geschaft.

Twee maanden geleden ben ik gevraagd om deel uit 
te gaan maken van de redactie van Onder Ons. Frater 
Henk Huirne heeft na zijn actieve redactiejaren het 
stokje aan mij doorgegeven. 
Zolang mijn man, onze kinderen en kleinkinderen 
Philip, Marith en Tristan het niet erg vinden dat oma, 
naast haar hobby’s van muziek, koken en puzzelen 
zulke dingen doet, zal ik mij zeker inzetten om u uw 
leesplezier in de Onder Ons te laten houden.

    Lineke van Wolferen
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EXPO

“Bekijk het maar”  

HET BEGIN

De aartsbisschop van Utrecht, 
mgr. Andreas Schaepman, stichtte 
op 13 augustus 1873 de Congre-
gatie van Onze Lieve Vrouw van 
het Heilig Hart, oftewel de Fraters 
van Utrecht. Deze Fraters van 
Utrecht werd gevraagd katholiek 
onderwijs te geven op scholen in 
het bisdom. Alhoewel 145 jaar 
bestaan geen officieel jubileum is, 
heeft toch het Bestuur van het Reli-
gieus Huis Nederland Fraters van 
Utrecht een werkgroep gevraagd 
een feestelijk tintje aan deze dag 
te geven. Het idee een tentoon-
stelling te organiseren werd spon-
taan geboren. 

Men wilde deze keer geen foto’s of 
ander archiefmateriaal van huizen, 
scholen of jeugdhonken, maar men 
vond een leuk alternatief door een 
expositie te gaan organiseren van 
eigen werk, hobby’s of verzamelin-
gen van fraters, medebewoners, 
medewerkenden en vrijwilligers 
van het Fraterhuis St.--Jozef in De 
Bilt. Als titel werd gekozen: EXPO 
‘Bekijkhetmaar’.
De openingsdag van de EXPO werd 
natuurlijk de stichtingsdag maan-
dag 13 augustus en de slotmiddag 
werd bepaald op zondag 26 
augustus. De werkgroep bestond 
uit: frater Leo Ruitenberg, frater 
Johan Brummelhuis, zuster Lidwien 
Pragt (MMZ) en ondergetekende.

De mensen van de werkgroep wis-
ten niet wat ze konden verwachten 
en of er wel voldoende respons 
zou komen. Waar en waarmee 

moest men beginnen? Een grove 
opzet werd op papier gezet. 
De vraag rees wát we zouden kun-
nen ontvangen aan verzamelingen 
en hobbyspullen. Al snel werd dui-
delijk dat we uiterste zorg moesten 
dragen voor veel van het materiaal 
dat ons zou worden aangeboden. 
Besloten werd ons eerst te oriënte-
ren op het huren van afsluitbare 
vitrinekasten en vitrinetafels.
Een klein groepje is daarvoor naar 
Vught gereden om een showroom 
te bezoeken en een keus te maken. 
Na goedkeuring van de offerte 
door het bestuur konden we de 
eerste stap afronden en de kasten 
en tafels voor een paar weken 
reserveren. Inmiddels waren de 
eerste aankondigingen met aan-
meldingsstroken verstuurd. Al heel 
snel kwamen de reacties binnen. 
Meer dan we durfden hopen. 

In eerste instantie hadden we alleen 
de Oude Refter als tentoonstellings-
ruimte willen reserveren, maar al 
snel bleek dat we ook de gangen 
en de centrale hal erbij moesten 
betrekken, het halve huis dus.
Iedere exposant werd gevraagd 
aan te geven wát men wilde ten-
toonstellen en welke ruimte men 
nodig dacht te hebben om alles 
neer te zetten of op te hangen. 
Bovendien moest men kort aange-
ven hoe men tot zijn/haar hobby 
gekomen was en hoelang men al 
met de hobby of verzameling bezig 
was. Er werd ook een foto gevraagd 
om deze met die toelichting te kun-
nen plaatsen in een speciaal voor 
de opening van de tentoonstelling 
te maken boekje.

Nu moest er gedacht worden over 
de invulling van de openingsmid-
dag. We wilden wat variatie van 
een gesproken woord, muziek, 
demonstraties, declamatie en uiter-
aard voldoende gelegenheid om 
de tentoonstelling te bezoeken. De 
inwendige mens mocht ook niet 
vergeten worden. Echter voor het 
zover was, moest er eerst nog flink 
wat werk verzet worden.

In de week van 6 t/m 11 augustus 
konden de exposanten hun spullen 
en verzamelingen komen plaatsen. 
De kasten en vitrinetafels waren 
inmiddels gearriveerd en konden in 
gebruik worden genomen. De 
meeste exposanten deden het werk 
zelf, maar anderen wilden wel 
geholpen worden (ja, als je ook 
ruim 3000 bierblikjes wil tonen kun 
je wel een extra handje gebrui-
ken!).
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Naarmate de week vorderde, 
kwam de omvang van de EXPO 
pas goed in beeld. Schilderijen 
werden uit de gangen weggehaald 
en er kwamen tientallen schitteren-
de foto’s voor in de plaats. Ook 
prachtig schilder-, teken- en houts-
koolwerk kreeg een plaatsje in een 
gang, alsmede werken van overle-
den fraters. In de centrale hal en 
de hal tussen de AB- en CD-gangen 
werden ook vitrinekasten geplaatst. 
Extra expositieruimte werd nog 
gevonden in de andere gangen en 
de hal voor de Oude Refter. De 
Oude Refter zelf spande de kroon 
met hobbyspullen en verzamelin-
gen van allerlei aard en grootte.

De openingsmiddag was de kroon 
op een week van hard werken. 
Overste frater Wilfried van der Poll 
sprak eerst een woord van welkom. 
Daarna kondigde frater Leo Ruiten-
berg de zusters Caecilia en Lidwien 
(MMZ) aan, die op de piano en de 
blokfluit vijf prachtige muziekwer-
ken van Händel ten gehore brach-
ten. 
De kunsthistoricus van het aarts-
bisdom, de heer Joost van Hest, 
vertelde ons in een interessante 
powerpointpresentatie over “passie 
en inspiratie over de tijden heen.” 
Twee prachtige door haar zelf 
geschreven gedichten werden door 
zuster Gertrude Vlaar (MMZ) heel 
mooi voorgedragen. 

Na een korte demonstratie van 
enkele onbekende muziekinstru-
menten door frater Ton Oostveen 
volgde er een kleine toelichting op 
de EXPO. Daarna was de tentoon-
stelling officieel geopend en kon 
men met veel plezier genieten van 
alle mooie en interessante verza-
melingen die met veel liefde waren 
uitgestald.
Met een heerlijk hapje en een 
drankje werd deze feestelijke mid-
dag tenslotte besloten.
De EXPO ‘Bekijkhetmaar’ was een 
feit.

Lineke van Wolferen
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HET RESULTAAT
Na al dat organiseren, plannen en 
bouwen kon er een kijkje genomen 
worden bij alle werk. Het was ver-
rassend. De spullen waren prachtig 
en interessant en je moest ook niet 
denken dat je er in een kwartiertje 
uitgekeken was. Op tafels en in 
vitrines, in kasten en aan muren 
waren kunstwerken en huisvlijt met 
veel aandacht en enorme zorg 
uitgestald en maakte een gede-
gen bezichtiging de moeite zeker 
waard.
Want wat was er nu eigenlijk alle-
maal te zien?
Bierblikjes, foto’s, schilder-, teken- 
en houtskoolwerk en werk van over-
leden fraters werden reeds even 

genoemd, maar er was veel meer. 
Medailles van fietsvierdaagses, 
kilometertellers, euro’s van bijna 
alle eurolanden, versierde flessen, 
kerstkaarten en suikerzakjes, kook-
boeken, schoolboekjes, geschikte 
bloemstukken, post zegels, tegel-
tjes, info over een wildeplantentuin 
en vlinders, muziekinstrumenten, 
gedichten, KLM-huisjes, luchtboog-
beeldjes van de Sint-Jan in Den 
Bosch, zelf geboetseerde beeldjes 
van onder anderen de H. Antonius, 
Betty Boop-beeldjes, houten beeld-
jes van onder meer papegaaien, 
varkentjes, karbouwen, engeltjes, 
missiebusjes, peper- en zoutstelle-
tjes, attributen uit Kenia, te veel om 
op te noemen.

Alles straalt uit dat het met liefde en 
geduld gemaakt of verzameld werd 
en roept bewondering op.
Er wordt wel eens gezegd: eerst 
zien en dan geloven. Wellicht heeft 
u zelf de tentoonstelling bezocht 
en hoeft u niet meer overtuigd te 
worden. Maar was u niet in die 
gelegenheid dan kunnen de foto’s 
op deze pagina’s u misschien een 
beeld geven van wat er te zien was 
en beleeft u hier veel plezier aan; 
dat hoop ik tenminste!

Adri Vergeer
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Sinds 2012 ontvangt het Street & 
Exploited Children Programme 
Nadirkonyen financiële steun van 
de Stichting Akwaaba. Initiatiefne-
mers Wim en Jeroen Pohlmann 
reisden in 2002 samen enkele 
maanden door West-Afrika en 
werden daar geraakt door de 
armoede en mensonwaardige 
levensomstandigheden van zowel 
jong als oud. Op hun reis kwamen 
ze Nederlandse ontwikkelingswer-
kers tegen die echt hulp nodig had-
den voor de mensen met wie ze 
werkten. Maar daarvóór waren de 
Pohlmannen al sterk geëngageerd 
om tweedehands goederen bij 
elkaar te brengen voor projecten in 
de Derde Wereld en Oost-Europa. 
Het starten van een eigen stichting 
lag dus voor de hand. Maar nog 
veel verder daarvoor, toen Wim 
nog een kleine jongen was, stond 
er bij hen thuis een missiebusje 
goed in het oog op de schoorsteen-
mantel waarin dikwijls wat werd 
gedeponeerd. Dat missiebusje is er 
nog steeds!

Wim en Jeroen, vader en zoon 
Pohlmann, vertellen hier hun ver-
haal:

Vanuit ons vrijwilligerswerk bij de 
Stichting Derde Hands (werken met 
tweedehands goederen voor de 
Derde Wereld – zie ook het schrijf-
blok van de politie!) hadden we 
contact met een aantal projecten in 
onder andere Afrika. Wij verza-
melden allerlei nuttige goederen 
en stelden die beschikbaar aan 
organisaties en/of stichtingen, die 
deze verstuurden naar hun project 
in Afrika, Azië of Oost-Europa. Die 
adressen kwamen me in 2002 
goed van pas. Want wat gebeurde 
er? Onze zoon Jeroen had met 
vrienden een sabbatical van een 
jaar en maakte een rondreis door 
Australië en Nieuw-Zeeland. Toen 
zijn vrienden terug moesten naar 
Nederland, had Jeroen drie maan-
den over. Zijn telefoontje naar mij 
om deze tijd in Afrika door te bren-
gen samen met mij was niet aan 
dovemans oren! Wat een kans en 
wat een geluk dit samen met je 
zoon te mogen doen.
Al snel kwamen de bekende adres-
sen van Stichting Derde Hands 
boven water en konden we het 
prettige en nuttige met elkaar ver-
binden. Onze aandacht ging naar 
Togo en Ghana. Togo was niet 
zo’n succes; reizen was lastig en 
het betreffende schoolproject kon 
ons niet bekoren. Ghana was een 
groter succes. We troffen enthousi-
aste Nederlanders die daadwerke-
lijk steun geven binnen een zieken-
huis. Zij ontdekten hier dat er geen 
levenskansen waren voor gehandi-

capte kinderen. Dus! Zij begonnen 
naast hun werk in het ziekenhuis 
met de opvang van deze kinderen 
en zo troffen we daar een soort 
kindertehuis met ruim 30 kinderen 
/ jong volwassenen. Op allerlei 
manieren werd actie gevoerd hun 
zelfstandigheid te vergroten.
Later trokken we naar Kumasi in 
Ghana en troffen daar Joop Valen-
tin (SMA-priester). Hij runde onder 
meer een grote basisschool en een 
middelbare school. Hier ontstond 
bij ons het idee om zelf een stich-
ting te beginnen om juist het onder-
wijs te steunen. Goed onderwijs 
geeft mensen kansen om zelf keu-
zes te maken voor de toekomst.
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Terug in Nederland hebben we 
op 20 november 2002 onze 
Stichting Akwaaba (= welkom) 
gestart met de leuze: eerst onder-
wijs, onderwijs eerst. Wij steunen 
met onze stichting alleen onder-
wijsprojecten zoals schoolloka-
len, les- en sportmateriaal, 
schoolgeld voor studenten, naai-
ateliers en dergelijke. Door 
ervaring wijs geworden, verle-
nen we alleen maar geld aan 
ontwikkelingswerkers die we 
goed kennen. We hechten veel 
waarde aan de betrouwbaar-
heid van de ontvangers. We 
vinden dit een plicht aan onze 
gevers. De activiteiten in 
Ghana, Liberia zijn afgerond. 
Wel actief zijn we nog in Tan-
zania en Kenia.

In Kenia steunen we het pro-
ject Nadirkonyen van Hans 
Wennekes. Ruim 200 straat-
kinderen worden hier via 
het project geholpen: nu 
met nieuw schoolmeubilair 
en boeken voor de nieuwe 
lesmethode die pas is inge-
voerd door de overheid.
In Tanzania het Lulu-pro-
ject met lesmateriaal voor 
ruim 130 meisjes tussen 
de 12 en 22 jaar. Het 
Upendo Daimo-project 
schoolgeld voor studen-
ten op middelbare scho-
len en opvang van straatkinderen. 
Steun aan een ‘Witte Zuster’ voor 
schoon drinkwater, opvang van 
kleuters, zorg voor een grote groep 
verstoten mensen met aids/hiv en 
lepralijders.
We hopen ons werk nog enkele 
jaren te mogen doen. Dan zijn de 
bekende ontvangers oud! En ook 
wij hebben dan de leeftijd het rus-
tiger aan te doen.

Tot zover het verhaal van Wim en 
Jeroen.

Wim ontvangt al jaren dit tijdschrift 
Onder Ons en zo kwamen wij, 
Nadirkonyen, in beeld omdat we 
precies in de doelstelling van 
Akwaaba passen. Sinds 2012 ont-
vingen we bijdragen voor school-
gelden, leerboeken, sportmateriaal 

en muziekinstrumenten. In dit num-
mer schrijft een van onze oud-leer-
lingen hoe ze via Nadirkonyen op 
haar plaats gekomen is mede 
dankzij Akwaaba.

Frater Hans Wennekes
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In gesprek met...

pastor Henk Bloem

Het is niet altijd even gemakkelijk 
om deze serie in ere te houden, 
maar voor dit nummer heeft de 
redactie toch weer een waardig 
kandidaat weten te strikken: pas-
tor Henk Bloem. Ondergetekende 
kende zijn naam, maar meer 
eigenlijk ook niet, dus het was 
best interessant om hem te ont-
moeten en te interviewen voor 
Onder Ons. Zijn verhalen waren 
boeiend en we gaan ervan uit dat 
de lezers van dit blad dit helemaal 
met ons eens zullen zijn!

Pastor Henk Bloem noemt zichzelf 
op dit moment zzp’er, oftewel zelf-
standige zonder parochie. Hij is 
inmiddels 75 jaar en heeft derhalve 
de ‘pensioen- of emeritaatsgerech-
tigde leeftijd’ ruimschoots bereikt; 
hij heeft zelfs – in 1967 priester 
gewijd –zijn gouden priesterfeest 
vorig jaar al mogen vieren.

Maar laten we bij het begin begin-
nen.
Na zijn priesterwijding bleef Henk 
een korte tijd in Utrecht, waarna hij 
in Rome exegese oftewel Bijbelwe-
tenschappen ging studeren. De 
bedoeling was eigenlijk dat hij – 
als hij die studie afgerond zou heb-
ben – naar Nederland terug zou 
keren om professor te worden op 
een seminarie, bijvoorbeeld Drie-
bergen-Rijsenburg. 
(Voor de goede orde: exegese is 
het onderdeel van de theologie dat 
de teksten van de Bijbel bestudeert 
en leest als communicatie met ons 
nu).

Ten behoeve van die studie bleef 

hij zeven jaar in Rome in het 
Nederlands College. Daar studeer-
den mensen met allerlei nationali-
teiten, zoals Nederlanders, Duit-
sers, Indiërs, Afrikanen, enz., het-
geen contacten breder maakte en 
begrip verdiepte. Hij studeerde in 
die zeven jaar tijd inderdaad af en 
werd doctor in de exegese. 
Maar toen bleek dat er voor hem 
in Nederland geen functie aan een 
universiteit meer voorhanden was. 
Seminaries waren in de tussentijd 
opgeheven! Geen professor dus. 
Wat nu? Daar moest natuurlijk over 
nagedacht en overlegd worden en 
pastor Henk heeft toen aangege-
ven graag het pastoraat en de 
exegese met elkaar te combineren.
En dat gebeurde dan ook: in 1979 
hij werd pastoor in de parochie 
van Zeist-West. Het werken met 
mensen in combinatie met zijn exe-
gesestudie trok hem en is hem 
daarna altijd blijven boeien en na 
aan het hart gebleven.
De parochie was nieuw. Ze was 

oecumenisch en gehuisvest in een 
gebouw met een ontmoetingsruimte 
waar hervormden, gereformeerden 
en katholieken elkaar ontmoetten 
en met elkaar samenwerkten. De 
kennis van exegese van pastor 
Henk Bloem was in dit verband 
heel zinvol en droeg zeker een 
steentje bij aan begrip voor ver-
schillen en invoeling van inzichten, 
maar ook aan het besef dat er in 
geloof een weg naar elkaar toe is. 
Vernieuwend dus, en pastor Henk 
was er blij mee dat hij zich op deze 
manier nuttig kon maken, mensen 
kon bijstaan die op zoek waren 
naar nieuwe, eigentijdse manieren 
om hun geloof gestalte te geven.

Uit deze periode stamde ook zijn 
kennismaking met de fraters van 
Utrecht en ontstonden er banden 
die steeds hechter werden. Pastor 
Henk gebruikt nu al jaren enkele 
keren per week samen met de fra-
ters de warme maaltijd in het frater-
huis en op verzoek verzorgt hij 
bovendien liturgische vieringen in 
de kapel. Hij woont vlakbij, dus de 
afstand is geen probleem.

Maar terug naar Zeist. Na ruim 10 
jaar daar in de parochie actief te 
zijn geweest, werd pastor Bloem 
overgeplaatst en later werd hij nog 
deken van Utrecht. Dit laatste tot de 
dekenaten in 2008 werden opge-
heven. Personeel werd ontslagen 
en pastor Bloem was ‘werkloos’. 
Dat deed pijn. 
In de nieuwsbrief van het dekenaat 
schrijft hij dan:
“Het bisdom moet financieel bezui-
nigen. En nu moet de boom niet 
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alleen worden bijgesnoeid maar 
teruggesnoeid, bijna tot op de stam. 
Pijnlijk is zo’n ingreep in een levende 
boom. Laten we hopen en bidden 
dat deze stam toch weer opnieuw 
uitbot, dat er ook weer takken en 
zelfs weer bloemen en vruchten aan 
komen. Alleen met structuren en 
reorganiseren vernieuw je de kerk 
niet. Daarvoor is bezinning, herori-
entatie op onze Bijbels evangelische 
wortels en verdieping nodig. Zo zal 
ook een drastische inkrimping en 
bezuiniging alleen, de 
kerk niet doen verdwij-
nen. Soms was de kerk 
het sterkst en op z’n 
best, waar ze klein, een 
minderheid was.
 Wezenlijk is dat ze leeft 
vanuit die Bijbels evan-
gelische wortels, dat ze 
de verrezen Heer in 
haar midden weet en 
zo een werkelijke soli-
daire en rechtvaardige 
gemeenschap is die 
leeft vanuit Gods aan-
wezigheid en liefde. 
Dan kan ook deze stam 
vrucht dragen.”

Na dit gebeuren krijgt 
pastor Bloem wederom 
een aanstelling in Zeist, zij het dat 
de parochie Zeist-West inmiddels 
niet meer bestaat en het dit keer de 
Sint-Maartensparochie werd. Daar 
bleef hij tot 2013, het jaar dat hij 
getroffen werd door een hersenin-
farct. Hij logeerde toen enkele 
maanden in het Fraterhuis St.-Jozef 
om te revalideren. En zoals ik hem 
tijdens ons gesprek meemaak, is 
dat goed gelukt.

Maar er is nog meer te vertellen, 
want hij was meer dan wetenschap-
per, herder en leraar. Tijdens zijn 

‘werkzame leven’ was hij betrok-
ken bij de Pastorale School, de 
Voortgezette Pastorale Vorming 
(VPV) en de Diocesane Kadervor-
ming (DKV), gaf hij cursussen en 
verdiepingsdagen, verzorgde inlei-
dingen bij bijbellezingen in paro-
chies enz.
Hij was een aantal jaren als facili-
tator nauw betrokken bij de Zusters 
van Onze Lieve Vrouw van Amers-
foort met wie hij naar het Indonesi-
sche Java en het Afrikaanse Malawi 

reisde, reizen waar hij nog steeds 
graag aan terugdenkt.
Binnenkort gaat hij ook weer een 
keer een weekje naar Rome. Hij is 
uitgenodigd daar te komen om een 
vergadering van de Vereniging 
Evangelium et Cultura (Evangelie 
en Cultuur) bij te wonen. Deze ver-
eniging richt zich op pragmatische 
exegese, misschien wat simplistisch 
uitgelegd als een antwoord zoeken 
op de vraag: Hoe lees je de Bijbel? 
Het voornaamste aandachtsgebied 
is Zuid-Amerika.
Pastor Henk kijkt erg uit naar de 

ontmoeting; hij was voorheen inten-
sief betrokken bij deze vereniging 
en er zijn mooie dingen gedaan. 
De laatste jaren stond een en ander 
op een lager pitje, maar hij is toch 
enigszins vereerd dat hij nu weer 
werd uitgenodigd; dringend nog 
wel. Dus hij is benieuwd!
We hopen dat hij een mooi weer-
zien zal beleven met degenen 
waar hij zo veel werk mee verzette 
en wensen hem een goede reis en 
behouden terugkeer. De fraters van 

Utrecht zullen hem 
namelijk niet graag mis-
sen!

Ten slotte wil ik nog 
even kwijt, pastor Henk, 
dat u ergens in ons 
gesprek zei, dat u na 
uw herseninfarct ‘gaten 
in uw geheugen’ had, 
maar dat u getroost 
werd door de overtui-
ging dat de grootste 
gave vergeten is; dat 
gaf rust.
U heeft nu niet veel last 
meer van ‘gaten’, maar 
er zijn mensen die moe-
ten ervaren dat de 
gaten steeds groter wor-
den. Sommigen zijn 

daar bang voor en hebben daar 
verdriet over. Hen wens ik toe dat 
zij met u aanhanger kunnen wor-
den van het gezegde ‘vergeten is 
de grootste gave’.

Pastor Henk, dank voor het gesprek 
en voor het inkijkje dat u ons gunde 
in uw leven.
Het ga u goed; we wensen u nog 
veel mooie jaren en blijf u welkom 
weten bij de fraters.

                            Adri Vergeer
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Kort Nieuws

 

 Ook dit jaar werden wij weer bezocht door moe-
der eend met haar twaalf kinderen. Op 1 mei 
werden ze gesignaleerd in de binnentuin en kregen 
volop aandacht. Van de twaalf kuikentjes werden 
er drie de prooi van een ekster, de overige negen 
groeiden in voorspoed op. Na enkele vlieglessen 
van moeder eend vlogen ze in de eerste week van 
juli weg.

 Op 7 juni nam frater Wilfried afscheid van het 
bestuur van de K.N.R., dit staat voor Konferentie 
Nederlandse Religieuzen. Na acht jaar lid te zijn 
van het bestuur was de tijd aangebroken om deze 
taak over te dragen aan een ander.

 Al enige jaren liepen er een haan en hen rondom 
het huis in De Bilt. Op onverklaarbare wijze ver-
dween de hen en bleef de haan alleen achter. Niet 
tot ieders genoegen want hanengekraai wordt niet 
door eenieder gewaardeerd en zijn behoeftes 
deed hij op een niet gewenste plaats. Op 8 juni 
ontdekte men een stel veren op het voorplein wat 
betekende dat de haan gesneuveld was. Wie was 
de dader, een vos of een grote vogel? Het raadsel 
is tot op heden niet opgelost.

 Op 1 juli was er een bijzondere ceremonie in de 
kapel van Maumere (Indonesië). Zeven fraters tra-
den in het noviciaat in, negen fraters begonnen 
aan hun tweede noviciaat en vier jonge mannen 
begonnen aan hun postulaat. Lijkt er in Nederland 
een definitieve stilstand wat betreft nieuwe leden, in 
Indonesië groeit de congregatie gestaag verder.

 Voor bijna alle bewoners was er op 9 juli gelegen-
heid heerlijke kersen te eten. Een gezellige bijeen-
komst in een boomgaard in Cothen, een plaatsje 
vlakbij Wijk bij Duurstede. Er werd volop genoten 
van de kersen.

 De jongste frater in Nederland vierde op 30 juli 
zijn gouden kloosterfeest. Een halve maand eerder 
bereikte hij de zeventigjarige leeftijd. U mag raden 
wie dat dan wel geweest kan zijn? Beide feiten 
werden overigens op heuglijke wijze gevierd!

 In de maand augustus was er twee weken lang de 
gelegenheid in het Fraterhuis de EXPO ‘Bekijk het 
maar’ te bezoeken. Elders in dit blad kunt u meer 
lezen over deze geslaagde tentoonstelling.

 Op 7 september vertrokken de fraters Wilfried, 
Leo, Berno en Hans naar Indonesië om deel te 
nemen aan het aldaar te houden kapittel. De secre-
taris van het bestuur in Nederland, mevrouw Mari-
anne Vermeer, vergezelde hen. Een belangrijke 
bijeenkomst waar teruggekeken wordt op hetgeen 
de afgelopen zes jaar is gebeurd, maar vooral 
worden plannen gemaakt voor de toekomst. Ook 
wordt er een nieuw bestuur gekozen.

frater Wim Versteeg
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ONS GEBED WORDT GEVRAAGD VOOR DE VOLGENDE DIERBARE OVERLEDENEN:

08 – 7 – 2018 De heer Lieuwe Bil, in de leeftijd van 77 jaar, te Sneek.
 Hij was de zwager van de fraters Stanislaus Walta en Bonifatio Walta z.g.

11 – 7 – 2018 Mevrouw Bien Bottelier, in de leeftijd van 103 !!! jaar, te Den Haag. 
 Zij was de zus van zuster Caecilia Bottelier, huisgenote in het fraterhuis.

22 – 7 – 2018 De heer Ton Scheel, in de leeftijd van 87 jaar, te Zeist. 
 Hij was een trouwe kapelganger bij de fraters in De Bilt.

26 – 7 – 2018 Zuster Therèse de Vreede, Medische Missiezuster, 
 in de leeftijd van 88 jaar, te Nijmegen.
 Zij was een medezuster van onze huisgenoten Medische Missiezusters.

12 – 9 – 2018 Mevrouw Elly de Wit – van der Grinten, in de leeftijd van 94 jaar, te Bilthoven.  
 Zij was een goede bekende van de fraters in Zeist en een trouwe kapelgangster.

 “AL WORDT MIJN LICHAAM OOK AFGEBROKEN,
 AL STERFT MIJN HART,
 GIJ ZIJT MIJN ROTS, MIJN GOD,
 DE TOEKOMST DIE MIJ WACHT.”
 PS. 73

 Fr. David Mullink
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Mijn naam is Elizabeth Sunday. Ik 
ben één van de duizend begunstig-
den die Nadirkonyen hebben 
doorlopen. Ik werd in 1998 opge-
nomen in het programma van 
Nadirkonyen.
Ik kwam uit een arme familie en na 
de dood van mijn moeder, die 
alleenstaand was, woonde ik bij 
mijn grootmoeder. Mijn vader is 
gestorven toen ik twee was. Mijn 
moeder, die haar geld verdiende 
met prostitutie, was de enige kost-
winnaar voor mij en mijn oma. 
Toen ik acht was, werd mijn moe-
der erg ziek en stierf en bleef ik bij 
mijn grootmoeder die niet werkte 
en zeer oud was.
Ik was gedwongen op straat te 
gaan leven, omdat mijn grootmoe-
der niet in mijn basisbehoeften kon 

Bericht uit Lodwar
Mijn verhaal uit Lodwar, Turkana, Kenia

Met dank aan frater Alexius die ons de tekst deed toekomen, kunnen wij u onderstaand verhaal aanbieden, 
geschreven door een vrouw die als meisje in Nadirkonyen haar thuis en opleiding kreeg

voorzien. Het leven op straat was 
hard, want de mensen lieten mij te 
veel werken om ook maar iets te 
eten te krijgen. Het werk bestond 
uit het wassen van stapels kleding, 
vegen, water sjouwen, babysitten 
enz. en het bedrag dat ik voor al 
dat werk kreeg was 20 shilling (= 
bijna 18 eurocent). Meestal haalde 
ik voedselresten uit afvalbakken 
om iets te kunnen eten. De mensen 
in de stad waren zo ruw, zeker de 
mannen die me benaderden en 
probeerden seks met me te heb-
ben. Gelukkig ontsnapte ik door 
Gods bescherming aan verkrach-
ting, wat nog steeds de meest voor-

komende vorm van geweld is voor 
meisjes in Turkana.
Na vier jaar worstelen op straat 
kwam er – God zij gedankt en 
geprezen – een sociaal werker van 
Nadirkonyen die me daar vond. 
Hij vroeg me van alles. Een week 
lang ging hij hiermee aan de slag 
en de daaropvolgende week kwam 
hij terug naar de straat en nam mij 
en drie andere meisjes mee naar 
het programma van Nadirkonyen. 
Eerst kreeg ik les in het centrum 
zelf. Omdat ik niet wist hoe ik 
moest lezen en schrijven, was het 
moeilijk voor mij om een pen vast 
te houden en goed te schrijven, 
maar de dienstdoende stafleden 
moedigden me aan en zo leerde ik 
schrijven en lezen. Het leven in het 
centrum werd steeds leuker en was 
heel wat gerieflijker dan dat van 

Nadirkonyen brengt hoop 
voor de wanhopige kinderen van Turkana
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de straat. Ik kreeg drie maaltijden 
per dag: ontbijt, lunch en avond-
eten. Er was een veilige plek om te 
slapen en er werd goed gezorgd 
voor mijn gezondheid. Het pro-
gramma voorzag in alles en het 
was nooit nodig om te overwegen 
naar de straat terug te keren.
Met de hulp van het programma 
ging ik goed vooruit met mijn oplei-
ding en doorliep ik de lagere 
school, de middelbare school en 
een lerarenopleiding met zeer 
goed resultaat. 
Ik rondde mijn opleiding tot onder-
wijzeres af en werd door de Keni-
aanse regering aangesteld als 
docente op een openbare school. 
Ik ben nu stabiel en onafhankelijk. 
En ik heb een vaste baan die me 
helpt zelf mijn schoolgelden te 
betalen voor verdere universitaire 
studies.

Dit programma bracht veel verlos-
sing en hulp, niet alleen voor mij-
zelf, maar voor de hele gemeen-
schap. Het programma heeft heel 
wat kinderen gered van uitbuiting 
zoals zwaar werk, kindhuwelijken, 
huiselijk geweld en heeft ons 
bovendien geleerd het woord van 
God op een christelijke manier te 
beleven.
Ik zou dan ook de wens willen uit-
spreken dat de sponsoren en al 
degenen die het programma 
ondersteunen, zullen doorgaan 
met hun hulp aan het programma, 
want het heeft vele levens en de 
gemeenschap in het algemeen 
gered. Het programma verricht 
prachtig werk, werk dat geen 
enkele andere organisatie of over-
heidsorgaan ooit heeft gedaan. 
Vele levens zijn er door veranderd 
en wij bidden tot God dat iedereen 
die eraan meewerkt de kracht zal 
vinden het centrum draaiende te 

houden omdat het een levensader 
is voor velen. 
Ten slotte hoop ik dat het program-
ma doorgaat met haar hulp en 
ondersteuning omdat er zo veel 
kinderen op straat zijn, die het 
alleen niet voor elkaar zullen krij-
gen om voor de maatschappij 
belangrijk te worden. Daar hebben 
ze echt de hulp van het programma 
hard bij nodig. 
Verder wens ik en vraag ik nederig 
of de gemeenschap op welke 
manier dan ook haar steentje bij 
wil dragen aan de ontwikkeling 
van het programma zodat het goed 
blijft lopen. De nationale en provin-
ciale regering verkeren in de posi-
tie dat zij kunnen helpen wat betreft 
schoolgelden en het stimuleren van 
programma’s die nuttig zijn voor 
het centrum, door middel van fond-
sen voor wezen en kinderen die 
gehandicapt zijn of uit zeer arme 
families komen.
Dat zijn de kinderen die al in het 
programma zijn opgenomen, maar 
ook degenen die nog op straat 

leven en hulp dringend nodig heb-
ben. Dus als overheden het centrum 
kunnen helpen, dan zou dat een 
grote eer zijn en een enorme stimu-
lans.
Er zijn ook oud-leerlingen van het 
centrum die zich ervoor inspannen 
een groep te vormen die elk jaar 
een bedrag kan doneren aan het 
programma en ook vrienden en 
‘goede samaritanen’ hierbij ter 
assistentie inschakelen.

Frater Hans en het programma 
dank ik enorm voor de ondersteu-
ning die zij mij gaven bij mijn reis 
door het leven. Ik ben er trots op 
het gebracht te hebben tot leer-
kracht op een lagere school dank-
zij de hulp en liefde die u mij gaf.

Dank u wel.

             Elizabeth Sunday,
         lerares Kapua Basisschool  
                      Regio Turkana
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HET LAATSTE TABOE
We leven in een boeiende tijd. Je 
zou het een scharnierpunt in de 
geschiedenis kunnen noemen. De 
mensheid maakte de laatste twee-
honderd jaar meer ontwikkelingen 
en veranderingen door dan in de 
vijf eeuwen daarvoor. Was onder-
wijs tot anderhalve eeuw geleden 
in ons land alleen toegankelijk voor 
de betere stand, nu gaat dankzij 
de leerplicht ieder kind naar 
school. De vrouw wint maatschap-
pelijk terrein: vrouwelijke ministers 
zijn geen uitzondering en een 
directrice is heel gewoon. Kinderen 
weten nu al jong dat de nieuwe 
baby in mama’s buik groeit. Een 
anekdote vertelt: Oma komt met 
haar kleinzoons bij de ooievaars 
en zegt: “Die heeft jullie zeven jaar 
geleden bij mama gebracht.” 
Waarop het ene jongetje tegen het 
andere zegt: “Vertellen we het 
haar, of houden we haar dom?”
In deze tijd van openheid en nieu-
we visies zie ik ook een verande-
ring in het omgaan met de dood. 
Rond Allerzielen leek het me een 
goed onderwerp voor een column. 
Van Godfried Bomans weet ik dat 
hij in zijn tijd (zestiger jaren) een 
positieve kijk op de dood had. Op 
zijn grafsteen liet hij dan ook zet-
ten: ‘Hier rust een opgewekte 
mens’. Een ludieke opmerking, die 
alles zegt over zijn visie op de 
dood. In die jaren was crematie 
een weinig voorkomend gebruik. 
Daarnaast was het binnen de 
katholieke kerk en de christelijke 

Kolommetje

grafenis zelf vond plaats in familie-
kring, volgens de Armeense tradi-
tie. 
Een andere doorbraak was dat bij 
de uitvaart van prinses Diana en 
van Pim Fortuyn langs de route 
werd geapplaudisseerd. Zo ook 
toen de lichamen van de slachtof-
fers van de MH17 overgebracht 
werden. Vroeger werd een lijkkist 
gedragen, nu komt het ‘schoude-
ren’ van de kist steeds vaker voor. 
Dit kwam mede in gebruik nadat 
de MH17-slachtoffers op deze 
manier werden overgebracht en 
geeft aan hoe nieuwe rituelen ont-
staan. Een heel andere ontwikke-
ling is de ‘uitvaartparty’, compleet 
met bitterballen, zoutjes en een 
borrel. De keren dat ik dit heb mee-
gemaakt, miste ik de sfeer die ik 
ervoer bij het afscheid van de 
Armeense oma. Het laatste taboe 
is dan wel doorbroken, maar dreigt 
een nieuwe weg van verdringing in 
te slaan waardoor de rouw weg-
gespoeld wordt met een borrel. 
Ontroerend vond ik de laatste ont-
wikkeling, een fotosessie die een 
fotograaf maakte van een afscheid 
en uitvaart. Een kostbare herinne-
ring in het drieluik van het leven: 
geboorte, huwelijk en sterven. 
Nieuwe tijden, nieuwe vormen. 
Hopelijk ontdekken we ook weer 
dat de dood het einde niet is, maar 
een ontwaken in het eeuwig Licht 
van God die Liefde is, de Bron van 
alle Leven.

                           Maarten

kerken in feite niet toegestaan om 
je te laten cremeren. Nu kent bijna 
elke grote plaats een crematorium 
en staan professionele ritueelbege-
leiders de familie bij om een mooie 
en goed verzorgde uitvaart te heb-
ben. Werden kinderen vroeger 
weggehouden van de doodskist, 
nu helpen ze de kist te sluiten en 
geven opa of oma een laatste 
handdruk of kusje. Ook heb ik 
meegemaakt dat (klein)kinderen 
tekeningen op de kist maakten of 
hielpen het graf te dichten. 
Ik vind dit een positieve ontwikke-
ling. Dood hoort bij het leven en 
mag niet weggemoffeld worden. 
Dat opa of oma nu een sterretje is 
waar je ‘s avonds naar kunt kijken, 
is een vondst die voor mij de lading 
niet dekt. Maar daarop wil ik nu 
niet ingaan. Belangrijker vind ik te 
zien hoe wij in twee generaties op 
een totaal andere manier met een 
taboe als de dood omgaan. Eind 
jaren negentig maakte ik een bij-
zonder afscheid mee, bij een 
avondwake van een Armeense 
oma uit een vluchtelingengezin. De 
familie verbleef vijf dagen in het 
uitvaartcentrum. Oma lag op een 
‘rustbed’ en was bedekt met een 
veelkleurige omslagdoek. Rondom 
haar lichaam was een zee van 
rozen. Op de avond van het 
afscheid voor bekenden en familie, 
werd koffie met gebak gepresen-
teerd. Ons werd gevraagd nog niet 
weg te gaan. Daarna kregen we 
allen een glas wijn of frisdrank. De 
zoon hield een ontroerende 
speech, waarna er werd geproost 
op de overledene. Het was een 
indrukwekkende ervaring. De be- 
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Voor Onder Ons   

JUNI  2018   
8 J.M.C.K. € 15,- 
11 G.J.J. v E. € 30,-

JULI
2 G.C.T.Z. € 50,-
 E.A.M. vd V. € 25,-
 G.M.F. € 30,-
 W.A.M. v H. € 15.-
 J.W.J. v H. € 25,-
 B.J.A.W. € 20.-
3 M.H.Th.V. € 25,-
5 J.H.M.T.H. € 25,-
16 S.C.W.T.-G. € 15,-
23 T. vd H. € 25,-

AUGUSTUS
3 M.J. v D. € 20,-
20 A.M.S. € 15,-

Hartelijk dank voor uw welkome giften.

Fr. Wim Janssen, adm.

Voor Fraters in Kenia   

JUNI 2018   
25 M.C.A. vd P-O € 300,-
   

GIFTEN tot SEPTEMBER 2018



Onder Ons nr. 3 - 2018

24


