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Met het verschijnen van dit lentenummer, nr. 1-2019, is het al weer
12½ jaar geleden dat we overgestapt zijn naar de Onder Ons in
magazinevorm, de kleurendruk en
het handige formaat zoals u dat nu
in handen heeft. We horen nog
steeds lovende reacties op ons
blad en zijn blij dat we u opnieuw
een nummer kunnen aanbieden
met veel afwisselende artikelen.
Wat kunt u verwachten in dit lenteMevrouw Adri Vergeer had een
nummer?
gesprek met frater Wim Janssen
Naast de vaste rubrieken: Kort over deze 75 jaar.
Nieuws, Nieuws uit Lodwar, Ons Frater Hans Wennekes doet dit
zijn voorgegaan en de gedichten is keer verslag over de Midvastener dit keer een nieuwkomer. We loop in Oldenzaal. Een evenement
gaan van start met een rubriek over dat dit jaar zijn 40-jarig jubileum
namen, heiligennamen wel te ver- viert. Vanaf de oprichting van het
staan. Veel van onze fraters gebrui- straatkinderenproject in Lodwar
ken nog hun kloosternaam, maar heeft Hans elk jaar een deel van
wat weten we eigenlijk van de de opbrengst van deze Midvastenmens achter die heiligennaam? En loop mogen ontvangen. Lees meer
wat weet u van uw eigen naam? daarover in zijn verslag.
Niet enkel de geschiedenis maar
ook de betekenis? Ons redactielid Frater David heeft dit keer een
mevrouw Lineke van Wolferen heeft gesprek met onze medebewoner
altijd al een passie voor heiligen zuster Martina Vijverberg van de
gehad en wil u in dit en de komen- Medische Missiezusters. Zij werkte
de nummers iets meer over bekende jaren in Congo en kan daar boeiend over vertellen. Maak nader
en onbekende heiligen vertellen.
kennis met een vrouw die van de
Het Religieus Huis Nederland Fra- hoed en de rand weet.
ters van Utrecht heeft een nieuw In het augustusnummer van 2018
bestuur gekregen. Met een korte vertelden wij u over de vier banietoelichting op dit gebeuren en een ren die als een waardevol patchfoto van de drie nieuwe bestuur- work in onze hal hangen. Dit keer
ders bent u weer helemaal bijge- maken we kennis met het tabernapraat. Het aantal kloosterjubilea kel in onze kapel. Dit kunstwerk is
neemt af maar het aantal jaren in van de hand van goudsmid Leo
het klooster neemt toe. De fraters Brom, het marmerwerk is van Jan
Roland Disch en Wim Janssen vie- Eloy. Het tabernakel behoort tot
ren dit jaar hun 75-jarig klooster- een van de fraaie kunststukken uit
feest – platina heet dat officieel. het oeuvre van goudsmid Brom.

Woensdag 13 februari was er in
ons huis het optreden van het Salon
orkest Clique Panique. Wij kenden
dit orkest van eerdere optredens.
Ondanks het slinkend aantal musici, ook zij worden ouder, brachten
zij een aangenaam en gezellig
stuk muziek ten gehore. Frater
David sprak met enkelen van hen.
Zijn verslag geeft een helder beeld
van dit orkest.
Van geheel andere orde is het artikel van ons redactielid mevrouw
Adri Vergeer. Zij geeft een inkijk
op het bezoek van paus Franciscus
aan Abu Dhabi. Omdat hier in het
nieuws relatief weinig aandacht
aan besteed is, willen wij dit niet
onbelangrijke bezoek graag onder
uw aandacht brengen. In het
kolommetje, dit keer geschreven
door Fleur, wordt als een echo op
dit artikel een lans gebroken voor
onze paus in deze voor hem zo
moeilijke tijd.
Op weg naar Pasen hebben wij
voor u een artikel over het paasfeest: ‘Pasen, een moeilijk feest’.
Hopelijk bieden wij u met deze
bijdrage een hoopvolle kijk op het
paasgebeuren. Het gedicht op
pagina 4 maakt ons duidelijk dat
Pasen de moeite waard is om te
vieren. Op het achterblad dit
keer een lentegedicht. Het gedicht
‘Lentekind’ herinnert ons eraan dat
in ieder van ons het kind nog altijd
aanwezig is.
Rest mij u mede namens de overige
redactieleden een zonnig en hoopvol Pasen toe te wensen. Veel leesplezier.
frater Ton Oostveen
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Religieus Huis Nederland
Sinds 1994 hadden de Fraters van
Utrecht een eigen provincie, de
Provincie Nederland met een eigen
Provinciaal Bestuur Nederland.
Samen met de Provincies Indonesië
en Kenia viel de Nederlandse Provincie onder het Algemeen Bestuur,
eerst nog gevestigd in Utrecht en
De Bilt en sinds 2004 in Malang,
Indonesië.
Dat is inmiddels allemaal veranderd. Terug naar het begin eigenlijk, met dien verstande dat het
begin in Nederland was en nu
alles geconcentreerd is in Indonesië. De Provincies bestaan niet
meer. Eerst ging Kenia weer rechtstreeks onder het Algemeen Bestuur
(AB) vallen. In 2016 was het de
beurt aan Nederland dat – zij het
nog bij wijze van proef – overging
tot de vorming van het Religieus
Huis Nederland onder het AB.
Bij het laatste kapittel in 2018 werd
daarom ook de enig overgebleven
provincie (Indonesië) opgeheven;
een dubbelbestuur van Algemeen
en Provinciaal Bestuur in één land
leek niet zinvol. Nieuwe Constituties om een en ander ook juridisch
goed te regelen werden goedgekeurd.
Het Religieus Huis Nederland Fraters van Utrecht werd zo definitief
een feit, maar er moest nog wel
een bestuur komen. Daartoe kwam
algemeen overste frater Venansius
eind oktober/begin november 2018
een paar weken naar Nederland
om consultatiegesprekken met alle
Nederlandse fraters te hebben. De
bedoeling was te peilen wie het
4

Van links naar rechts de fraters Wim Versteeg, Wilfried van der Poll en Hans Wennekes.

meest geschikt geacht werd om
overste van het Religieus Huis te
worden. Met alle informatie die hij
daarbij opdeed ging frater Venansius terug naar Indonesië waar op
13 november 2018 op basis van
de
gespreksresultaten
frater
Wilfried van der Poll door het AB
benoemd werd tot overste van het
Religieus Huis Nederland voor een
periode van drie jaar.
Dat was mooi, maar er moest nog
meer gebeuren. In De Bilt moesten
nog verkiezingen georganiseerd
worden voor twee fraters die frater
Wilfried gaan ondersteunen en
samen met hem het bestuur gaan
vormen.
Dat gebeurde op 7 december
2018. Tot respectievelijk plaatsvervangend overste en bestuurslid
werden toen de fraters Hans Wennekes en Wim Versteeg gekozen
en zij accepteerden het beroep dat

door hun medebroeders op hen
gedaan werd.
Als laatste stap in dit geheel werd
de verkiezing bekrachtigd door het
Algemeen Bestuur en was alles in
kannen en kruiken.
Op 4 januari jl. werd in het Fraterhuis St.-Jozef feestelijk aandacht
besteed aan de nieuwe status quo
met een viering in de kapel, enkele
toespraken en een gezellig samenzijn met wat lekkers.
Het bestuur wordt geduld, wijsheid,
sterkte en succes gewenst ten
behoeve van nog menig goed jaar
voor alle fraters in het Religieus
Huis.
Adri Vergeer
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Frater Wim Janssen
75 jaar kloosterling
Als je driekwart eeuw in het klooster bent, is dat een goede aanleiding om terug te kijken en zeker
ook om een interview toe te staan
aan Onder Ons. Want zo lang
trouw blijven aan eens gedane
beloftes verdient respect en roept
bij ons wellicht de vraag op wat
het geheim is van zo’n standvastigheid, tegenwoordig steeds vaker
een unicum. We gaan op zoek.
Na zijn schooltijd en opleiding in
technische vakken trad de toen net
18-jarige Wim Janssen op 13
augustus 1944 in bij de Fraters van
Utrecht. Borculo was zijn eerste
standplaats. Hier functioneerde hij
als groepsleider op het internaat
en leraar elektrotechniek op de LTS
van de fraters.
In 1958 echter kreeg hij het verzoek om samen met twee medebroeders naar Kenia te gaan, naar
Mawego in de provincie South
Nyan
za, om er een technische
school van de grond te krijgen. Hij
pakte zijn koffers, zei Borculo vaarwel en reisde vol enthousiasme af
naar Afrika. Het was natuurlijk een
enorme onderneming, waarbij het
al snel duidelijk werd dat zijn kennis en ervaring op het gebied van
techniek heel nuttig waren. Er
kwam namelijk niet alleen een
school, maar omdat de plek waar
zij neerstreken erg afgelegen was,
kwamen de leerlingen er ook
wonen. Er moesten dus ook slaapzalen gebouwd worden. De watervoorziening vroeg eveneens veel
aandacht, zeker in droge periodes.
Hiervoor werden tanks gebouwd
en er kwam een vrachtwagen voor
6

dag werd hij eropuit gestuurd om
een pistool te kopen om zich te
kunnen verdedigen. Dat vond men
nodig omdat er nogal wat overvallen waren. Dan kwam er in het
holst van de nacht een mannetje of
tien, waarvan er een paar de mensen onder controle hielden en de
anderen meenamen wat van hun
Frater Wim wist trouwens uit deze gading was.
periode ook nog een aardig ver- Een pistool dus. Toen hij er een had
haal te vertellen: Op een goede aangeschaft ging hij hem netjes bij
de aanvoer van water en levensmiddelen.
Frater Wim kijkt met voldoening op
deze tijd terug. Er kwam een gedegen technische school met toebehoren te staan en ook de samenwerking met de Afrikanen was
boeiend en inspirerend.

de politie laten zien, maar die
keurde het ding af: te klein en te
licht. Naar Nairobi dan maar, een
‘cowboypistool’ kopen met 9mmkogels. De politie vond deze wel
goed. Bij nader inzien echter
besloot frater Wim samen met zijn
overste en medebroeders om – wat
er ook zou gebeuren – niet op mensen te gaan schieten.
Ze hebben nog wel een rondje over
het terrein gemaakt en het pistool
uitgeprobeerd op sisalplanten; die
hadden grote bladeren en kon je
goed zien wat de kogels aanrichtten. Weer thuisgekomen werd het
ding opgeborgen in de kluis en
nooit meer gebruikt. In de kortste
keren was echter in een straal van
30km bekend dat de fraters een
wapen hadden en dat werkte kennelijk toch wel preventief!
Ze zijn in Mawego ‘maar’ tweemaal overvallen, beide keren werd
de schoenmakerij leeggeroofd. Die
is vervolgens opgeheven. De dichtstbijzijnde telefoon was in Kisii, zo’n
60 km verder. Kenia was toen nog
een Engelse kolonie.
Helaas mocht het werk van frater
Wim in Mawego niet te lang duren:
hij kreeg malaria, en nog een zeer
ernstige vorm ook. Maanden was
hij ziek en uiteindelijke moest hij op
doktersadvies terug naar Nederland.
Toen hij in Nederland voldoende
aangesterkt was en weer taken op
zich kon nemen, ging hij aan de
slag als onderhoudsman van de
kweekschool in Zeist. In 1969 werd
dit gebouw verkocht aan de BVG
en daar kreeg frater Wim een officiële aanstelling tot chef technische
dienst, een functie die hij vervulde
tot aan de verkoop van het gebouw
aan de PGGM. In het nieuwe
gebouw van de BVG was namelijk
al een chef technische dienst.

Hij heeft toen werk gekregen in de
uitvoering van de Ziektewet – de
laatste tien jaar vóór zijn pensionering als buitendienst medewerker
met als taak het uitzoeken
of iemand recht heeft op
een uitkering van de BVG.
Indien nodig ondernam hij
stappen om dit goed geregeld te krijgen.
Hij heeft voor dit werk
enige tijd een kantoor
gehad in het Godebaldkwartier in Hoog Catharijne in Utrecht. Hij zat er op
de achtste verdieping en
als hij uit het raam keek,
zag hij de zusters die
woonden boven het Stiltecentrum. Toch iets ‘kloosterlijk vertrouwds’... Hij had
veel contact met allerlei
mensen en deed het werk graag;
het was een mooie tijd.
Na de BVG volgde Arnhem, het
St.-Eusebiushuis. Ook hier werd hij
weer de technische man. Hij had
er een eigen werkplaats ter beschikking en kon al zijn kennis en ervaring prima gestalte geven. Hij
zorgde voor de verlichting en verwarming, maakte afspraken met
aannemers als er iets verbouwd
moest worden, enzovoort. Kortom
hij was er als een vis in het water.
Maar toen kwam de overgang
naar De Bilt, zo’n 10 jaar geleden
nu. Dat was een moeilijke tijd voor
frater Wim en het heeft hem de
nodige aanpassing en energie
gekost om te wennen. Onderhoudswerk was er namelijk niet voor hem;
dat deden anderen al. En een eigen
werkplaats zat er ook niet meer in.
Gelukkig kon hij nog autorijden,
dus boodschappen doen. En van
lieverlee kwamen er toch ook weer
medebroeders een beroep op hem

doen en kon hij zich bezighouden
met het repareren van klokken, horloges, scheerapparaten, radio’s,
tv’s en dergelijke.
Zijn bureau is zijn gereedschapsopslagplaats geworden. In alle laden zitten wel
tangen, klemmen, schroevendraaiers en was dies meer
zij. Maar de klokkenreparatie was zijn hobby. In de
gang van het fraterhuis staat
een grote staande klok, die
hij met moed, beleid en
trouw een tweede leven gaf.
Wat frater Wim ook aanspreekt, zijn de diensten in
de kapel. Vroeger, zei hij,
was er elke dag een H. Mis;
dat ging automatisch. Nu is
dat niet meer zo, er is minder
vaak een H. Mis want er zijn nu
eenmaal minder priesters, maar
dat betekent wel dat je bij de invulling van diensten nu zelf meer
betrokken raakt en dat voelt goed.
Binnenkort wordt frater Wim 93
jaar. Hij hoort wat minder, ziet wat
minder, loopt wat moeilijker, maar
geestelijk is alles nog helemaal in
orde. Hij is een boeiende prater en
weet interessante dingen te vertellen. Dit interview was dan ook
beslist gezellig te noemen.
Frater Wim, hartelijk dank, voor
alles wat u voor en in de congregatie, voor uw medebroeders en voor
uw medemensen heeft gedaan. En
laten we daarbij ook op de valreep
nog even uitdrukkelijk noemen al
uw werk als administrateur van dit
blad, Onder Ons: dank u wel!
Alvast hartelijk gefeliciteerd met uw
jubileum en nog vele goede jaren
toegewenst.
Adri Vergeer
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Het kunstwerk van goudsmid Leo Brom
en steenhouwer Jan Eloy
in het Fraterhuis Sint-Jozef

Enige jaren geleden ontvingen wij
een artikel over onze kapel met als
titel, ‘Bidden in een kunstwerk’. Een
fraaie aanduiding voor onze mooie
kapel. Het is inderdaad een kunstwerk en het herbergt ook diverse
kunststukken. Wie de fraters en de
huizen van de fraters al langer
kent, zal bij binnenkomst een aantal voorwerpen en liturgische kerksieraden herkennen die afkomstig
zijn uit onze vroegere huizen. Zo
staan er de prachtige beelden van
Albert Termote: ingetogen maar
zeer krachtig. De kruisweg uit het
voormalige Gregoriushuis en niet
te vergeten het tabernakel met kandelaars van goudsmid Leo Brom,
met het marmerwerk van Jan Eloy.

8

In een eerder artikel vertelde ik u
de geschiedenis en betekenis van
de symboliek van de vier banieren
die in de hal van ons fraterhuis
hangen. In dit artikel neem ik u
mee terug in de tijd om de geschiedenis en betekenis van het taber
nakel te ontdekken.
Het tabernakel maakte oorspronkelijk deel uit van de in 1932 geconsacreerde kapel van de Sint-Jozefkweekschool aan de Kroostweg
149 in Zeist. Het toenmalige fraterhuis bestond uit juvenaat, pensionaat en het kweekschool-internaat
– kwint (de onderwijzersopleiding
voor jongens die intern waren
maar geen frater wilden worden).
De bij het tabernakel behorende
kandelaars en monstrans zijn nog

steeds aanwezig, de expositietroon
helaas niet meer.
Wat zijn de kenmerken van dit
tabernakel?
Het in roze-witgevlekt marmeren
ciborium, (het tabernakelbaldakijn),
is een tempelachtig koepelhuis met
daarin opgenomen het cilinder
vormig tabernakel. De dekplaat en
de bodem van dit ciborium worden
gedragen door vijf marmeren zuiltjes welke aan de voet en aan de
top versierd zijn met verguld koperen krulletjes. Langs de buitenrand
van de dekplaat bevindt zich een
tekst in de vorm van opliggende
verguld koperen letters, uitgaande
van een in het midden gelegen
kruisje.

De tekst in het Latijn zegt: + “QVAM
DILECTA TABERNACVLA DOMINE
VIRTVTUM CONCVPISCIT ET DEFICIT ANIMA MEA IN ATRIA DOMINI’. Dit is een tekst die komt uit
Psalm 84, vers 2, en zegt:
‘Hoe dierbaar is mij uw huis, Heer
van de hemelse machten’ (Willibrordvertaling 1995). Deze tekst
kennen wij vanuit ons breviergebed.

Afb. 1

Het geheel van dit tabernakel of
Sacramentshuis staat op een betonnen sokkel welke, zij het in forsere
vorm, identiek is aan de sokkels
waarop
de
altaarkandelaars
geplaatst zijn. In 2005 is dit tabernakel met het ciborium vanuit de
toenmalige kapel in de oudbouw
Afb. 3
van het Fraterhuis Sint-Jozef overgeplaatst naar de huidige kapel in de
nieuwbouw.
boom, hert en leeuw (afb. 1). In het
tweede zien we Jozef, de zoon van
Bijzonder aan het cilindervormig Jacob, als onderkoning in Egypte
tabernakel is dat het gedragen waar hij graan aan zijn broers
wordt door vijf pootjes met verguld geeft (afb. 2). Het derde tafereel
koperen krullen. Het tabernakel is toont ons het Pesach-maal voorafafgewerkt in verguld koper en aan gaand aan de uittocht uit Egypte.
de voorzijde voorzien van een Het vierde tafereel geeft de mannaschuifdeur. Het front van de deur is regen weer tijdens de tocht door
in acht vakken verdeeld. Deze vak- de woestijn.
ken zijn gemarkeerd met kleine
ivoren plaatjes. Het vakkenpatroon Afbeeldingen uit het Nieuwe
is ingevuld met acht veelkleurig Testament
geëmailleerde taferelen uit de Bij- In het vijfde tafereel zien we de
belse heilsgeschiedenis. Zij hebben bruiloft te Kana met de zes kruiken
allen betrekking op spijzigen en wijn (afb. 3). Het zesde tafereel
laven. De bovenste vier taferelen geeft de wonderbare broodvermezijn uit het Oude Testament. De nigvuldiging weer. In het zevende
onderste vier uit het Nieuwe Testa- tafereel zien we de ontmoeting van
ment. Tussen de vijf zuilen van het Jezus met Nicodemus tijdens het
ciborium hangen gordijnen in de nachtelijke gesprek. In het achtste
liturgische kleur van de dag of tijd tafereel is Jezus in gesprek met de
van het jaar.
Samaritaanse vrouw bij de put
(afb. 4).
Afbeeldingen uit het Oude
Naar verondersteld komt de samenTestament
stelling van deze taferelen van de
Het eerste tafereel laat ons Adam hand van rector W. van den Henen Eva zien in het paradijs, met gel. Als rector van de fraters en de

Afb. 2

Afb. 4

kweekschool speelde hij een sturende rol bij de inrichting van de
kapel. Ook de keuze voor het atelier Brom zal op rector Van den
Hengel zijn terug te voeren.
Omdat het hier gaat om een van
de weinige stukken afkomstig van
de in 1974 afgebroken kapel van
het fraterhuis aan de Kroostweg in
Zeist, is er sprake van een belangrijke cultuurhistorische betekenis.
Bovendien vertegenwoordigt het
tabernakel hoge kunsthistorische
waarde en is het van belang voor
het oeuvre van het atelier Brom.
Mogelijk herkent u de beschrijving
van dit tabernakel. Bijgaande foto’s
in dit artikel geven u nog eens een
goed beeld. Mocht u het Tabernakel nooit eerder gezien hebben,
weet u dan welkom om eens een
bezoekje te brengen aan ons fraterhuis en onze fraaie kapel en ...
natuurlijk bent u ook welkom als u
het wel eerder gezien hebt.
frater Ton Oostveen
9

Onder Ons nr. 1 - 2019

Onder Ons nr. 1 - 2019

Pasen is een moeilijk feest
“Kerstmis is nog wel uit te leggen,” hoor ik mensen
zeggen, “maar Pasen?”
Hoe maak je iemand duidelijk wat wij geloven, wanneer wij zeggen dat Jezus de dood is doorgegaan?
“Geloven jullie werkelijk dat Jezus verrezen is? Er is
nog nooit iemand teruggekomen.” Geloven is een
heel persoonlijke zaak. We hebben, denk ik, allemaal
in ons geloof stukjes van de legpuzzel in handen. Afhankelijk van onze groei in het
geloof, onze ontwikkeling en ervaringen,
heeft ieder van ons een eigen geloofsverhaal. Er zullen mensen zijn die
hechten aan het verrijzenisverhaal als
een verhaal uit een geschiedenisboek. Waar gebeurd! Het is zoals
het beschreven is! Anderen zeggen:
“Dit verhaal tracht weer te geven wat
de leerlingen ervaren hebben na die
afschuwelijke dood van Jezus. Het is
een getuigenis van een persoonlijke
ervaring.” In alle gevallen denk ik: dat
klopt. Ons hele leven immers kijken we door
een persoonlijke bril naar dingen en situaties en
geven daar onze eigen inhoud en kleur aan. Wat de
een opzuigt als helder water, spuwt de ander uit als
azijn. Hoe nu dit paasverhaal te verstaan? Wel, ieder
op zijn/haar eigen wijze.
Voor sommige mensen is het een zweverig ongrijpbaar verhaal. Voor hen die hun dierbare overledenen
nog dikwijls aanwezig ervaren is het herkenbaar.
Voor mensen die hun overleden man, vrouw of dierbare als daadwerkelijke steun in moeilijke momenten
ervaren, is het een werkelijkheid die zo helder is als
het paasverhaal zelf.
Na een paasviering waarin ik over hedendaagse
paaservaringen gesproken had, kwam er na afloop
een jongeman bij me die zei: “Wat u zei is waar. Mijn
opa, die in Latijns-Amerika woont, is pas overleden. Ik
heb geen afscheid van hem kunnen nemen. Toen ik
op mijn kamer voor zijn foto stond, voelde ik een hand
op mijn schouder. Ik keek om en zag mijn opa achter
mij staan. Zo heb ik toch nog afscheid van hem kunnen nemen.”
Van Toon Hermans is bekend dat hij erg geleden heeft
onder de dood van zijn vrouw Rietje. Dit gemis werd
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dragelijk toen hij haar regelmatig ‘aanwezig’ voelde,
zelfs zo dat hij ooit gezegd moet hebben: “Ja, ik weet
wel dat je er bent.” En zo zijn er vele mensen die hun
dierbare overledenen ervaren. Ik herinner mij de man
die mij vertelde dat het leven hem zo zwaar viel nu
zijn vrouw overleden was. “Wanneer het echt te
zwaar is, zeg ik: Trees, je moet me wel een beetje
helpen hoor. Dan ervaar ik haar aanwezigheid
en voel ik me stukken beter en kan er weer
tegen. Is dat nou gek?” Nee, waarom
zou iemand gek zijn, die een overledene aanwezig voelt of terugziet?
Kennelijk is onze geestkracht, die
innerlijke liefdekracht, zo sterk dat
wij in staat zijn een overleden persoon die ons dierbaar is, voor de
geest te halen, zodanig dat wij hem
of haar aanwezig voelen, zien en
herkennen? Is dat wat de leerlingen
van Jezus ervaren hebben? Is dit het
teken dat dood niet dood is?
Enkele jongvolwassenen, aanwezig bij het
sterven van hun moeder, vertelden mij dat op
het moment dat hun moeder stierf, zij haar geest uit
haar lichaam hebben zien wegtrekken, door de kamer
hebben zien gaan tot dit niet meer zichtbaar was.
Psychologen zullen zeggen dat we zien wat we willen
zien, dat dit alles grenst aan waanvoorstellingen. De
universele wijsheid leert ons: onze geest, onze ziel zo
u wilt, bevrijdt zich uit het lichaam en verenigt zich
met het goddelijk Licht om in een hogere dimensie
verder te groeien in bewustzijn. Wat overblijft is ons
stoffelijk overschot dat we toevertrouwen aan de aarde of cremeren.
In ‘Volzin’ las ik een artikel waarin een dominee vertelt dat dit soort verrijzenisverhalen nog steeds ervaren
wordt. Mensen durven er alleen niet altijd vrij over te
spreken. De bijna-doodervaring is hetzelfde lot
beschoren.
Jezus van Nazareth echter leert ons eens en voorgoed, dat de dood geen macht heeft als je er niet in
gelooft. Het ego sterft met het lichaam, maar ons
geestelijk lichaam, onze ziel, leeft voort. Durven wij er
op vertrouwen dat er werkelijk meer is? Zalig Pasen.
frater Ton Oostveen

Optreden van Clique Panique in het Fraterhuis
Woensdag 13 februari 2019 hadden we in ons huis weer een optreden van het Salonorkest Clique
Panique. Een muzikaal gezelschap
van oudere musicerende liefhebbers, die optreden in verzorgingshuizen en bij verenigingen.
Het ensemble van Clique Panique
is oorspronkelijk ontstaan uit de
muziekschool Leusden en bestaat
uit musici die op latere leeftijd met
muziek zijn begonnen en daarna
zelfstandig verder gegaan zijn.
Clique Panique speelt al meer dan
30 jaar salonmuziek, muziek die
ooit ontstaan is als de lichtere klassieke muziek, een genre dat vooral
bekend is geworden door het orkest
van André Rieu. Elke woensdagavond wordt er druk geoefend bij
collega-musici. Hun dirigent is de
vroegere muziekleraar Henk Waardenburg en de organisatie voor het
hele gebeuren is in handen van Ria
Niesing-Houtveen. Zij is een zus
van frater Mattheus Houtveen, die

in 1965 door een ongeluk om het
leven is gekomen. Door haar contacten met de fraters heeft zij voor
deze samenkomst gezorgd.
Wat brengen de orkestleden voor
muziek?
Zij noemen het zelf een licht klassiek concert met muziek voor piano,
fluit, viool, altviool, cello, klarinet,
trombone en saxofoon. Ook zijn er
bij de uitvoering enkele nummers
met zang. Deze worden verzorgd
door Jan die ook de saxofoon
bespeelt.
De partituren of muziekstukken die
zij ten gehore brengen zijn van
onder anderen Franz Lehár, Strauss,
Händel, Purcell en Bach. Een enkele
keer wordt er ook een stuk van
Mozart gespeeld. En zo zorgen zij
voor een aangename en muzikale
middag in tehuizen en verenigingen. Zij doen het met heel veel
plezier en brengen dit plezierige
gevoel over op de toehoorders.
Het gezelschap dat dus al 32 jaar

bij elkaar is, begint langzamerhand
wel op leeftijd te komen. Zij zien
zelf met zorg de veroudering tegemoet. Zo is bijvoorbeeld de dirigent
en repertoireverzorger, de heer
Henk Waardenburg, al 87 jaar.
Maar de verzorging van de muzikale middagen gaat door. De
muziek zit hen in het bloed. Het is
ook voor hen een heerlijke ontspanning. En als ze dan weer eens zo’n
muzikale middag hebben verzorgd
en ze krijgen weer een daverend
applaus, dan weten ze dat ze ook
de ouderen opnieuw een mooie
middag hebben bezorgd. Ze zeggen dan ook graag toe bij gelegenheid nog eens terug te komen.
Ons huis was wederom blij zulke
enthousiaste musici te mogen ontvangen. Ten slotte sprak de coördinator een dankwoord uit namens
de bewoners en werd de muzikale
middag onder het genot van een
kopje koffie beëindigd.
frater David Mullink
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De Midvastenloop Oldenzaal voor Lodwar
Sinds 1995 ontvangt het Straatkinderen Programma Nadirkonyen in
Lodwar, Kenia een stevige donatie
van de Stichting Midvastenloop in
Oldenzaal. Dat is bijna vanaf het
begin van Nadirkonyen in 1991.
Hoe is dat eigenlijk in zijn werk
gegaan? En hoe is het mogelijk dat
deze stichting 40 jaar lang in een
heel dekenaat zoveel jongeren en
ook ouderen op de been krijgt om
40 km te lopen voor enkele goede
doelen?

In het toenmalige dekenaat Oldenzaal was in iedere parochie een
Missie, Ontwikkeling en Vredegroep (M.O.V.), die samen rond
1978 probeerden een missionaire
geest te promoten onder de mensen, jong zowel als oud. In die tijd
werd er ook werving gehouden om
interesse te kweken voor het priesterschap en het religieuze leven
onder de kinderen in de zesde klas
van de basisschool. Daarvoor kwamen verschillende promotors naar
Oldenzaal, zo ook het promotieteam van de Mill Hill-paters. Enkelen van hen hadden familieleden
wonen in de Boeskoolstad en zij
werden gevraagd te helpen de missionaire geest vlam te laten vatten
onder de jeugd. Zij kwamen voor
enkele weken over en logeerden
bij de moeder van één van de
paters. Samen met districtscatecheet Ferdinand Banning werd een
project gestart waarmee ze naar
alle basisscholen en middelbare
scholen gingen. In de weekenden
kwamen ze naar de parochies in
12

het dekenaat om tijdens de veertigdaagse vasten te praten over actief
deelnemen aan missionaire werken
en dat ze actief iets moesten doen
voor mensen in nood, vooral in de
ontwikkelingslanden.
Hieruit werd voor het eerst de
40.000-metermars georganiseerd,
onder de naam Midvastenloop
naar het voorbeeld van het dekenaat Hoorn waar de Mill Hill-paters
al met succes een 40.000-metermars organiseerden. De werkgroep
Midvastenloop is hieruit ontstaan.

Controlepost 1

pen en langs de route werd met
een stempel gecontroleerd of je de
controlepost had aangedaan. Om
de weg aan te geven moesten 150
pijltjes gemaakt en geplaatst worden, ieder met een opschrift en in
een oranje kleur geschilderd. In de
beginjaren was de totale opbrengst
voor de Vastenaktie, die sociaaleconomische projecten aandroeg
waaruit gekozen kon worden. Maar
deze projecten stonden ver af van
de Twentenaren die liever een project steunden waarmee ze contact
konden onderhouden.
Mijn jongste zus, die in Oldenzaal
woont en lid is van het zangkoor
van de Emmausparochie, vertelde
me dat de koster na een zondagse
kerkdienst in 1995 de kerkgangers
vroeg om een missieproject om met
de Midvastenloop financieel te
steunen. Dat moest een project zijn
waar gemakkelijk contact mee te
maken was, informatie van gekregen kon worden en waarmee
uitwisseling mogelijk was. Mijn zus
had nog een groot aantal nieuwsbrieven van het Straatkinderen
Programma Nadirkonyen en pro
mootte daarmee met succes de
straatkinderen voor donatie. Met
hulp van Paul Nijs en Albert Verheul, die ook Nadirkonyen kenden,
werd Nadirkonyen één van de

Alle deelnemers, groot en klein,
proberen sponsors te vinden die
hun voor elke gelopen kilometer
een overeengekomen geldbedrag
willen geven dat na de loop afgedragen wordt aan de organisa
toren van de loop. Een enorme
organisatie met vrijwilligers werd
opgezet want er komt heel wat
voor kijken om een route van 40
km uit te zetten. Oversteekplaatsen
moesten bewaakt worden, uitvallers moesten worden opgehaald
met busjes, er moest plek gemaakt
worden voor EHBO-mensen en
blarenprikkers langs de route, radio
contact was nodig naar de verschillende controleposten want mobiele
telefoons bestonden nog niet, deelnameformulieren werden ontwor- Blaren prikken

vaste projecten voor een jaarlijkse
donatie van de Midvastenloop. De
kinderen van mijn zus die nog op
de basisschool zaten, brachten
deze informatie ook naar school in
de wekelijkse groepsgesprekken.
In een bestuursvergadering van de
Stichting Midvastenloop om de
komende (40ste) Midvastenloop
2019 te helpen promoten en naar
mogelijkheden te zoeken om de
jeugd – maar ook de volwassenen
– te blijven betrekken bij deze mis-

Controlepost 2

sionaire actie, ben ik samen met
frater David naar Oldenzaal afgereisd. Het hele bestuur was aanwezig en dat gaf al de betrokkenheid
aan om weer een goede mars te
organiseren. Duidelijk was wel dat
er in de loop van de 40 jaar veel
veranderd is en naar nieuwe
wegen gezocht moet worden om
het elan gaande te houden. Op de
website is in de deelnemerslijst
goed te zien dat het aantal wandelaars bijna gehalveerd is, van
2000 in 1980 tot 1000 in 2018.
Maar meer wandelaars van buiten
het dekenaat wandelen nu mee als
voorbereiding voor de Vierdaagse
van Nijmegen. Het bestuur probeert nu om meer wandelgroepen
te interesseren om aan de Midvastenloop deel te nemen.
In ieder kerkdorp woont een lid
van het bestuur dat nauwe contacten onderhoudt met vrijwilligers en
de werkzaamheden aanstuurt zodat

alles goed en vlot verloopt. In de
regel is het niet moeilijk om aan
vrijwilligers te komen omdat het
maar voor één keer per jaar is.
Dikwijls zijn het vriendengroepen
die zich voor een speciale taak
inzetten. Eind februari is er een stimuleringsavond voor de vrijwilligers en wordt informatie gegeven
over de projecten die gesteund
worden. Dat is een belangrijk
moment want de vrijwilligers zijn
dan ook in staat om deze informatie door te geven aan degenen die
het plan hebben om mee te lopen.
Het wordt moeilijker om de kinderen via de scholen te motiveren om
als groep mee te doen, omdat de
scholen de verantwoordelijkheid
niet meer aandurven om voor de
kinderen in te staan. Ook speelt
mee dat er momenteel te veel acties
zijn waarvoor deelname van scholen wordt gevraagd. Voorheen
werden op de dag van de Midvastenloop alle sportwedstrijden voor
de jeugd afgelast om de kinderen
de gelegenheid te geven om mee te
doen. Dat kan niet meer omdat de
competities dit niet meer toelaten.

Paul Loves-oorkonde

Paul Loves was jarenlang de drijvende kracht achter de Midvastenloop. Hij nam het initiatief om
kranten te benaderen om informatie te plaatsen over de projecten
die gesteund werden. Paul nam
zelf ieder jaar deel aan de mars en
liep die dan ook helemaal uit. In

2018 nam hij afscheid vanwege
zijn leeftijd en werd toen met een
Koninklijke Onderscheiding gehuldigd voor zijn verdiensten voor
onder andere de Midvastenloop.
Bij die gelegenheid waren veel
men
sen aanwezig, waaronder
opvallend veel jongeren.
Paul was ook de contactpersoon
tussen de Midvastenloop en Nadirkonyen in Kenia. Hij wist steeds de
bestuursleden te overtuigen om een
deel van de opbrengst te besteden
voor Nadirkonyen om de doelgroep, kinderen die geen hoop
meer hebben op een toekomst, met
de kinderen van het dekenaat in
contact te brengen door middel van
de nieuwsbrieven, foto’s en video.
Ook nu, tijdens de voorbereidingsvergadering bleek dat het bestuur
nog steeds erg enthousiast is over
de samenwerking en het resultaat
van Nadirkonyen. Vooral het gegeven dat kinderen die jaren op straat
geleefd hebben de mogelijkheid
krijgen om naar school te gaan en
door kunnen studeren tot aan de
universiteit toe. De afgestudeerden
komen af en toe naar Nadirkonyen
terug om de kinderen een hart
onder de riem te steken om ook de
mogelijkheden te benutten die
gegeven worden. Als de weersomstandigheden goed zijn, hoopt men
weer op een grote deelname.
frater Hans Wennekes
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Paus naar Abu Dhabi
Wat moest hij daar nou, is misschien een vraag die bij u opkomt.
Het is ook logisch dat velen het niet
weten, want het was qua nieuwsgaring kennelijk weer niet zo interessant; in de krant stond er weinig
over en op tv was er nog minder
over te zien en horen.
Maar... daar brengt Onder Ons
verandering in.

De reis van de paus van 3 tot 5
februari naar Abu Dhabi in Verenigde Arabische Emiraten (VAE)
was geen snoepreisje, maar een
heel bijzondere. Het was de bedoeling een impuls te geven aan de
dialoog tussen de religies en samen
werken aan vrede. Paus Franciscus
en de groot-imam van Al-Azhar,
Ahmad el-Tayeb, tekenden hiertoe
een document: het ‘Document over
menselijke broederschap voor de
wereldvrede en samenleven’.
Dit is niet alleen een mijlpaal in de
relaties tussen het christendom en
de islam, maar vertegenwoordigt
ook een boodschap met een sterke
impact op het internationale toneel.
In een wereld die geregeerd wordt
vanuit het recht van de sterkste, laat
dit document een heel ander geluid
horen. Niet in naam van de Kerk of
van Al-Azhar, en zelfs niet in naam
van deze of gene God wordt hier
een verklaring gedaan.
Het document opent met een reeks
14

aanroepingen: de paus en de
groot-imam spreken in de naam
van God die alle menselijke wezens
heeft geschapen die gelijk zijn in
rechten, plichten en waardigheid,
in de naam van onschuldig menselijk leven dat God verboden heeft
te doden, in de naam van de
armen, wezen, weduwen, vluchtelingen, ballingen ... en alle slacht
offers van oorlogen en vervolging.
In het document worden de leiders
van de wereld opgeroepen om als
architecten van het internationale
beleid en de wereldeconomie,
krachtig te werken om de cultuur
van tolerantie en van samenleven
in vrede te verspreiden; zo vroeg
mogelijk in te grijpen om het vergieten van onschuldig bloed een
halt toe te roepen en een eind te
maken aan oorlogen, conflicten,
milieuvervuiling en de morele en
culturele achteruitgang die de
wereld momenteel ervaart.

De twee religieuze leiders vragen
alle mensen van religie en cultuur,
evenals de media, om de waarden
van vrede, gerechtigheid, goedheid, schoonheid, menselijke broederschap en co-existentie opnieuw
te ontdekken en te verspreiden. En
ze bevestigen hun overtuiging dat
een van de belangrijkste oorzaken

Een naam is meer dan u denkt

van de crises van de moderne
wereld een ongevoelig menselijk
geweten is, een afstand nemen van
religieuze waarden en een heersend individualisme vergezeld van
materialistische filosofieën.
Het was één pleidooi voor ieders
oren. Er was geen verdeeldheid.
De paus sprak niet apart tegen
moslims en vervolgens tegen katholieken, hij sprak voor ieders oren.
Zijn visie en missie zijn – zoals
altijd – voor één menselijk gezin en
zijn pleidooi om samen een toekomst op te bouwen “of er zal geen
toekomst zijn”.
De kern van paus Franciscus’ pelgrimage was een dringende herinnering aan iedereen – niemand
uitgesloten – dat we geroepen zijn
om voor elkaar te zorgen als één
menselijk gezin.
De allereerste ontmoeting van een
paus met de mensen van de VAE
vond plaats in een vreugdevolle
sfeer van wederzijds respect. De
waarde van het historisch gebeuren werd door iedereen ervaren,
evenals een voelbare dankbaarheid jegens de kroonprins van de
VAE voor het uitbrengen van de
uitnodiging en jegens paus Franciscus voor het aanvaarden ervan.
Het bezoek zal ongetwijfeld de
boeken in gaan als een mijlpaal in
de katholiek-islamitische relaties. De
overkoepelende roep om gerechtigheid, broederschap en een einde
aan menselijke ellende zal niet licht
worden vergeten.
Adri Vergeer
Bron: Vatican News

Vaak zijn namen afgeleid van heiligen. Wie kent ze niet. Als kind al
werden de heiligen je met de paplepel ingegoten. Naast je doop
namen en je vormselheilige kwam
je ze tegen op de lagere school,
waar heiligenplaatjes geregeld
werden rondgedeeld, als je tenminste je best had gedaan. Tijdens de
godsdienstles gingen aan de hand
van prachtige oude geschiedenisplaten de legendes en verhalen
over heiligen erin als zoete koek. H. Antonius van Padua
En als de zuster, frater, juf of meester ze goed kon vertellen dan weet mensen. Wonderen worden toegeu ze nu nog.
schreven aan God. De heiligen zijn
onze tussenpersonen in het verwerIn het dagelijks leven werden de ven of afsmeken van een wonder.”
heiligen je ook verpakt in gezegdes aangeboden. Denkt u maar In hun levensbeschrijving (hagioaan het aanroepen van de H. grafie) kun je lezen waartegen
Antonius bij verloren zaken. Of u deze heilige je kan beschermen of
kreeg ze te horen in weerspreuken. je mee kan helpen. Zo zijn er heiliHeel bekend zijn de IJsheiligen van gen aan te roepen die je helpen
11, 12, 13 en 14 mei (H. Mamertus, als je in gevaar bent. Of als je in
H. Pancratius, H. Servatius en de nood verkeert bij rampen en plaH. Bonifatius). De boeren geloofden gen.
‘heilig’ in de spreuk: “Pancraas,
Servaas en Bonifaas, zij geven Waar komen we heiligen nu nog
vorst en ijs, helaas.”
tegen?
De fascinatie voor heiligen is bij mij Vaak worden heiligen binnen famialtijd gebleven. Hoe kon je heilig lies doorgegeven. De bedevaartworden? In de vroegchristelijke gang is weliswaar niet meer zo als
Kerk werden martelaren als heili- vroeger, maar relikwieën en bidgen vereerd. Tijdens de Middeleeu- prentjes worden meestal wel
wen was een heiligverklaring door bewaard. Ook in de media komen
de paus niet gebruikelijk. De ver- we nog wel eens een heilige tegen.
ering van een lokale heilige ontwik- Hetzij bij een quizvraag, een artikelde zich toen heel spontaan. kel in krant of tijdschrift, een reisreRond de 10de eeuw werd de hei- portage op televisie en zeker via
ligverklaring voorbehouden aan het internet, waar je meer dan volde paus die daarbij de volgende doende informatie kunt halen. Wat
regel hanteerde:
dacht u van heiligen op vakantie in
“Heiligen zijn personen die door eigen land en zeker in het buitenhun godsdienstigheid en levenswij- land, waar je in de kerken niet ver
ze een voorbeeld zijn voor andere hoeft te zoeken naar een lokale

heilige en de relieken daarvan. Ik
denk in Italië aan de H. Antonius
van Padua.
Tenslotte vinden we de heiligen
ook nog steeds dicht bij huis. Op
de achterkant van het misboekje
dat bij de zondagviering wordt
gebruikt, vindt u de naamdagen
van de heiligen vermeld, vaak met
een klein stukje tekst. Niet zelden
kom je daar namen van onbekende
heiligen tegen. En niet op de laatste plaats: de kloosternamen van
de fraters en de zusters. Sommigen
worden nog met deze naam aangesproken. Anderen zijn al geruime
tijd overgestapt op hun eigen
naam. Vanaf de stichtingsdag van
de congregatie (13 augustus 1873)
zijn er ruim 450 kloosternamen
gebruikt. Sommige namen zijn
meerdere keren gebruikt. De Indonesische fraters gebruiken nog wel
allemaal hun kloosternaam. Heel
veel namen klinken ons bekend in
de oren, maar er zijn ook namen
bij die zelden voorkomen.
In de komende nummers van Onder
Ons wil ik u graag laten kennismaken met heiligen die niet zo bekend
zijn of met heiligen die een groepje
vormen omdat ze zijn afgebeeld
met hetzelfde attribuut of met
dezelfde dieren.
Heeft u interesse in uw heiligennaam, dan komt u die in de volgende artikelen misschien tegen.
Gezien het grote aantal heiligen
vermeld in de boeken, zijn er voldoende interessante verhalen voorhanden.
Lineke van Wolferen
naar: Beschermheiligen in de Lage Landen
Sanctus, Sancti
366 Heiligendagen
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Met zuster Martina Vjverberg in gesprek…
Een huisgenote van de fraters vertelt over haar leven en werk, met name in de Congo
‘s-Gravenzande is de plaats waar
zuster Martina werd geboren. In dit
Westlandse dorp onder de rook
van Naaldwijk, kwam zij op 17
april 1928 ter wereld als het tweede kind in een gezin met 9 kinderen. Zij volgde de lagere school in
Naaldwijk en kwam in het begin
van de oorlogstijd, na de lagere
school voor de keus te staan wat te
doen. Voortgezet onderwijs was
moeilijk te realiseren. Daarom ging
ze met allerlei cursussen aan de
slag. Boekhouding, algemene ontwikkeling en onderdelen van de
technische schoolvakken. Zo
maakte ze zich vaardig in
vakken voor de toekomst. Ze was goed
bezig om in de maatschappij mee te kunnen doen, zo zegt
Martina zelf.
Rome en roeping
In 1950 ging zij met
een nichtje naar Rome
om het sluitingsfeest van het
Heilig Jaar te vieren. Ze hebben
er een mooie en leerzame tijd van
gemaakt. Het bleek dat de familie
ook een priester-oom in Rome had
wonen: een dominicaan. Ze gingen
ook naar hem toe en kregen van
hem interessante rondleidingen.
Terug in Holland ging ze kijken
wat ze wilde gaan doen. Ze voelde
zich aangetrokken tot het kloosterleven maar wist niet bij welke orde
of congregatie. Ze ging te rade bij
de Algemene Missiekalender en
hierin vond ze een congregatie die
haar aansprak: de Medische Missiezusters met missiegebieden over
de hele wereld. Zij schreef een
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brief naar hun bestuur in Heerlen
en kreeg een uitnodiging om te
komen praten. Het was een goed
gesprek en van beide kanten had
men de bereidheid dit te gaan
doen. En zo begon ze in 1951 aan
haar postulaat in Heerlen. Zij doorliep de verschillende stadia van het
kloosterleven en deed haar grote
professie in 1959.
Studies
Martina kreeg ondertussen allerlei
baantjes te vervullen en ging zich
tegelijkertijd bekwamen in velerlei
richtingen. Vanwege haar
technische aanleg ging
ze ook de techniek
niet uit de weg. Ze
behaalde naast de
diploma’s voor de
huishoudschool
en boekhouden
ook papieren voor
technische vakken.
Op die manier werd
ze allround en was
ze klaar om in een missieland te gaan werken.
De congregatie wilde haar echter
nog niet laten gaan. Eerst werd ze
assistent-novicemeester en daarna
ook nog raadslid van een communiteit in Nederland. Maar toen
kwam dan toch eindelijk haar
benoeming voor Afrika.
Missiewerk
Zij kreeg een benoeming voor
werk in Ghana in het jaar 1970.
Hier was een missiepost van hen
en zij kreeg de taak voor de administratie te zorgen. Ze deed dit
werk tot 1973, toen ze op verlof
ging naar Nederland. Hier ging ze

Frans studeren ter voorbereiding
voor haar werk in de Congo. Want
ze kreeg een nieuwe taak aangewezen: men wilde haar graag in
de missie van de Congo hebben,
technisch en vakkundig als ze was.
Voor zij naar dit land vertrok,
volgde ze enkele cursussen onder
andere een tropencursus tegen tropenziektes zoals malaria, gele
koorts, wormen en amoebe. En zo
arriveerde ze in 1974 in de Congo,
dat ook een tijdje Zaïre werd
genoemd naar een rivier in dat
land. Ze zou hier 22 jaar wonen
en werken. Er was overigens nog
een andere MMZ-post in de Congo
in het Diocees Inongo. Dit was het
missieziekenhuis Pendwa.
Zuster Martina begon in het noordwesten van Zaïre, in een project dat
was opgezet door een pater kapucijn en een dokter. Beiden waren
werkzaam aan de universiteit van
Kinshasa. Hun doel was het gebied
vooruit te helpen in zijn ontwikkeling. Dit werd het ‘Centre for Development Integral Bwamanda’.
Ze vertelt: “Wij begonnen in 1974
deel te nemen aan de ontwikkeling
voor die streek samen met andere
blanke mensen en met de mensen
uit dit gebied. Er werd een nieuw
product ingevoerd, de teelt van
sojabonen. Vroeger werd er katoen
geteeld maar dat gaf onvoldoende
opbrengst om van te kunnen leven.
De sojateelt was een goed alternatief, het was een volwaardig voedsel en daardoor werd de levensstandaard sterk verbeterd. Er kwam
naast de gewone scholing ook een
tweejarige opleiding voor catechisten in de dorpen. De eerste paar
jaar werkte ik met en voor de vrou-

wen in de alfabetisering van de
mensen, in de kennis van voeding
en in de hygiëne.”
Ze vervolgt: “Toen werd mij ge
vraagd om met winkels te beginnen. Het aantal winkels groeide
naar vijf en die moesten allemaal
bevoorraad worden. Een aantal
keren ging ik met een vrachtwagen
en met een chauffeur materialen
kopen in een havenplaats, waar
winkelboten langs kwamen. De
eerste keer dat ik alleen ging herinner ik me nog goed. Dat was in
Businga. We hadden boodschappen gedaan, allerlei huishoudelijke
artikelen gekocht, rollen stof inge-

land uitgestuurd en namen de
inmiddels gevormde kaders van de
eigen bevolking het werk over. Dit
zorgde ervoor dat de lege, achtergelaten huizen opgeknapt moesten
worden voor bewoning door het
kaderpersoneel. De zusters, kregen
van het bisdom Molegbe en het
bisdom Inongo, de vraag of ze
wilden blijven en dat deden zij.
Naast het parochiewerk waren er
allerlei activiteiten die op zo’n missiepost georganiseerd werden,
zoals allerlei cursussen voor de
vrouwen en kinderen. En zo verrichtte zuster Martina veel werk in
en voor de lokale bevolking. Zij

slagen voor de uniformen en ook
werkkleding gekocht.
Maar er waren ook twee oude
legerauto’s met betonijzer uit België
die mee moesten naar Bwamanda.
De afstand was zo’n 250 km. We
vertrokken de volgende morgen
met drie vrachtwagens, waarvan
er twee aan de gang moesten worden geholpen, wat voor veel moeilijkheden zorgde. Met een onderbreking voor overnachting, werd
de reis voltooid.”

zorgde er onder andere zelf voor
dat de naaimachines goed nagekeken werden, dat er machineonderdelen uit Nederland kwamen
en dat de mensen leerden om fietsen te repareren; dat de mensen
dus onafhankelijk werden. Voor de
grotere boodschappen zorgde
Martina ook. De samenwerking
met de bevolking was erg goed.

eigen taal, het Lingala. In het
noordwesten van de Congo waar
de zusters hun missieposten hadden, spraken de mensen ook de
taal van die streek: Bwaka. Zuster
Martina kon het een beetje spreken.
De opleidingen voor de Afrikaanse
bevolking werden ook gevolgd
door priesterstudenten die later in
dit land gingen werken. Zo werden
meerdere studenten priester en
enkelen zijn bisschop geworden.
Tegenwoordig werken er verschillende Congolese priesters op de
missieposten. Het meeste werk
wordt nu door de Afrikanen zelf
gedaan en dat is goed.
Het werk van de zusters
voor de bevolking van
Congo is zeer gewaardeerd. Meermalen werden de zusters door de
bisschop geprezen voor
het werk dat ze daar
verzet hadden. Met
name het project ‘Centrum van Ontwikkeling’
heeft voor de Congolese
bevolking gezorgd voor
goede opleidingen, voor
kadervorming en voor
scholing. Naast het technisch onderwijs werd er ook begonnen met een kippenfokkerij en een
visvijver voor de tilapia.
Na zovele jaren hebben de Medische Missiezusters hun werk overgedragen aan Congolese zusters.
Dit zijn wel geen Medische Missiezusters, maar zij staan wel volledig
achter de opzet van hulp aan de
lokale bevolking in de Congo. Het
werk gaat door!

Taal
De taal in dit land, dat bij Frankrijk Zuster Martina, hartelijk dank voor
hoorde, was Frans. Na de onaf- dit boeiende gesprek. Het ga je
hankelijkheid in 1960 werd het goed.
Veranderingen
frater David Mullink
In 1990 werden de blanken het Frans wel gehandhaafd naast de
17
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Kort Nieuws
Op Tweede Kerstdag was er in de middag de
gebruikelijke ‘Kerst Koffie’, waarin werd gezongen
door het (inmiddels gemengd) Sextet. Dit koor
bestaat namelijk uit drie fraters en drie zusterbewoners. Er werd ook gemusiceerd door de zusters Lidwien en Cæcilia met respectievelijk blokfluit
en piano. Zuster Martina vertelde de kerstvertelling
‘Ruben’.
Op oudejaarsdag werd pastor Henk Bloem geopereerd aan zijn knie. Op 4 januari nam hij zijn intrek
in huize Sint-Jozef om te revalideren. Zijn herstel
was dusdanig dat hij op 11 februari weer naar
zijn eigen huis kon vertrekken.
Op 4 januari werd er aandacht besteed aan de
bestuurswisseling. In dit blad leest u er meer over.
Omdat frater Erik Lundgren aftrad als econoom,
werd Hans Wennekes benoemd als zijn opvolger.
Mevrouw Anneke Wateler zal voortaan de boekhouding van het Fraterhuis Sint-Jozef verzorgen en
werd tevens benoemd tot financieel adviseur van
het bestuur.

Op 14 februari was er weer een optreden van het
Salonorkest Clique Panique, een musicerend gezelschap bestaande uit wat oudere dames en heren.
Het was een hartelijk weerzien van spelers met
publiek, want het orkest had zich al eerder laten
horen. Meer informatie hierover kunt u lezen in dit
nummer.
Dinsdag 5 maart werd de uitslag bekend gemaakt
van de verkiezing van de nieuwe Bewonersraad.
Echt nieuw was de uitslag overigens niet, want de
vorige bezetting werd herkozen. Wie vertegenwoordigen ons bij de leiding van het huis? Zuster
Mien Leistra MMZ (Medische Missiezusters), frater
Leo Ruitenberg en frater Johan Brummelhuis. Wij
wensen de raad een goede nieuwe periode toe.
Vrijdagmiddag 8 maart vond er een boekpresentatie plaats in de Oude Refter van ons fraterhuis. Het
betrof het boek ‘De oorlogsdagboeken van frater
Apollonius’. Na de oorlog is frater Apollonius, Arie
van Tongeren, uitgetreden. Zijn zoon, Geert van
Tongeren, vond na de dood van zijn vader de
kleine dagboeken en aantekeningen die verhalen
over de evacuatietijd van de fraters en evacués
uit Arnhem en Oosterbeek. Daarin wordt verslag
gedaan over de oorlogsdagen in Oosterbeek en de
Harskamp rond de tijd van de ‘Slag om Arnhem’.
Zo’n zestig mensen woonden deze boekpresentatie
bij. In het volgende nummer vertellen wij u meer
over dit interessante boek.
frater Wim Versteeg

ONS GEBED WORDT GEVRAAGD VOOR DE VOLGENDE DIERBARE OVERLEDENEN:
19 – 12 – 2018

Mevrouw Maria Johanna Theresia (Ria) Jenster, oud 89 jaar te De Bilt.
Bewoonster van het Fraterhuis Sint-Jozef.
		
02 – 01 – 2019 Mevrouw Agnes de Bont-Buyn, oud 92 jaar, te De Bilt.
Zij was jarenlang kerkgangster bij de fraters in De Bilt.
			
25 – 01 – 2019 Zuster Jeanne-Marie, Anna Catharina Gerarda Tabbers, oud 88 jaar, te Someren.
Zij was een zuster Augustines van St.-Monica en een medezuster van zuster Antoine
wonend in het fraterhuis.
28 – 01 – 2019

De heer Wilhelmus Joseph Maria Teijink (Wim), oud 87 jaar te Zeist.
Hij was een trouwe kerkganger in de kapel van de fraters.
		
04 – 02 – 2019 De heer Bernardus Franciscus Kraaijmaat (Ben), oud 82 jaar te De Bilt.
Hij was bewoner van het Fraterhuis Sint-Jozef.
23 – 02 – 2019

De heer Willem Marie Adriaan Peters, oud 97 jaar te Amersfoort.
Hij was een van onze trouwe kerkgangers.

26 – 02 – 2019

Zuster Beatrix Cox, oud 93 jaar te Tilburg in het moederhuis.
Zij was de zus van frater Vincentio Cox z.g.

08 – 03 – 2019 De heer Thomas van der Heide (Tom), oud
88 jaar, te Hengelo O. Partner van oud-frater
Theo Bakker.
14 – 03 – 2019

De heer Arie Marinus Willigenburg,
oud bijna 75 jaar, te Amsterdam.
Hij was de zwager van Joke van Willigenburg,
die werkzaam is bij de fraters.

15- 03 – 2019

De heer Co Winnips, oud 92 jaar te De Bilt.
Co was huisgenoot van de fraters in de
Schorteldoeksesteeg.
“ALS IK EEN PLAATS VOOR U HEB BEREID,
KOM IK TERUG OM U OP TE NEMEN BIJ MIJ
OPDAT OOK GIJ ZULT ZIJN WAAR IK BEN…”
JOHANNES 14

frater David Mullink
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Lodwar
Ik ben wie ik ben omdat jij er bent
Mijn naam is David Ereng
Ik ben van bescheiden afkomst en
leefde in een zeer arm gezin in
Turkana. Met mijn ouders en broers
woonde ik in een manyatta-huisje,
dit is een onderkomen op een
afgescheiden stukje grond waar

een hele familie gezamenlijk woont.
We hadden geen licht, slechts af
en toe wat te eten en mijn toekomst
zag er somber uit.
Om te overleven ging ik de straat
op in Lodwar-stad. Het was een
ellendig leven daar op straat, vechten en intimideren waren er normaal. Een maaltijd was er hooguit
eenmaal per dag en soms ging ik
slapen met een lege maag. Ik
werkte zo veel mogelijk en veegde
bijvoorbeeld de veranda van een
winkeleigenaar of ik ging bedelen
bij mensen. Extra kleding had ik
niet, alleen de kleding die ik aan
had; en die werd soms weken of

20

zelfs een maand niet gewassen. Het stigde academisch gekwalificeerd
leven op straat was hard en bood is en ten tweede dat deze goed
gedrag vertoont.
helemaal geen toekomst voor mij.
Mijn leven veranderde volledig
toen ik in 2001 werd opgenomen
door het Nadirkonyen Catholic
Centre. In het Centrum kreeg ik
basisbehoeften zoals voedsel, kleding, onderdak, medische zorg en
toegang tot onderwijs. Sinds ik bij
het Centrum was, groeiden er in
mijn hart mooie toekomstplannen
en met begeleiding en ondersteuning begon een grote droom voor
mijn leven gestalte te krijgen. Ik
begon te beseffen dat ik de potentie had om in de toekomst iemand
te zijn. Ik studeerde hard en hield
me aan alle schoolregels. Ik realiseer me echt dat dit twee basisvereisten voor het Centrum zijn om
ondersteuning te kunnen blijven
bieden: ten eerste dat de begun-

Omdat ik katholiek werd opgevoed, heb ik veel gebeden en God
maakte zijn belofte waar om mij
naar goede oorden te brengen, ver
weg van het dorp waar ik vandaan
kom.
Ik ben volledig opgeleid door het
Programma, van basisschool tot
mijn universitaire opleiding, die ik
in 2018 voltooide. Het Centrum
ondersteunde me 16 jaar. Frater
Hans en frater Alexius zijn mijn
mentoren geweest en dat zullen ze
voor altijd blijven. Het geweldige
idee van frater Hans om een tehuis
te beginnen in een meest gemarginaliseerde gemeenschap als Turkana was voor velen van ons een
zegen. Persoonlijk veranderde mijn
leven van straatjongen enorm.

Een levensweg kent altijd een aantal uitdagingen. Zo ook voor mij,
want van de middelbare school tot
de universiteit kampte ik met ge
zondheidsproblemen. Het centrum
heeft dan ook zowel voor mijn opleiding als voor mijn gezondheid
veel geld uitgegeven. Ik ben frater
Hans enorm dankbaar voor zijn
liefde en zorg voor mij; hij stond
altijd voor mij klaar. Vandaag ben
ik wie ik ben vanwege Nadirkon
yen. Al met al zie ik door de grote
financiële steun voor mijn opleiding
en mijn hele leven de toekomst
rooskleurig in.
Mijn studie had ik ondanks de uitdagingen dus goed doorstaan, en
direct nadat ik mijn universitaire
graad behaalde kon ik in oktober
2018 stage gaan lopen bij de
Kenya Energy Regulatory Commission. Deze energiecommissie reguleert elektrische energie, aardolie
en aanverwante producten, duurzame energie en andere vormen
van energie in het land.
De afdeling Supply Chain Management waar ik werk, is verantwoordelijk voor het garanderen van
effectieve en efficiënte inkoop van
goederen, werken en diensten voor
de commissie, die vervolgens haar
vermogen om de energiesector van
het land te reguleren vergroot. Mijn
functies op de afdeling omvatten
het verhogen van lokale inkoop
orders, het assisteren bij het publiceren van contractdetails in de
portaalsite voor overheidsopdrachten, het reageren op winkelverzoeken, zorgen dat er afstemming is
met de hoeveelheid die wordt
gebruikt door de gebruikersafdelingen van de commissie en de resterende hoeveelheid nog op voorraad.

Als goed opgeleide jongeman heb
ik plannen voor de toekomst, waaronder het starten van een goed
bedrijf, omdat ik over goede zakelijke kennis beschik die ik zal kunnen gebruiken om mijn bedrijf te
runnen. Ik ben ook van plan in de
nabije toekomst een masteropleiding te volgen. Ik ben enthousiast
over het masterprogramma op het
gebied van logistiek en bevoorrading. Ook zou ik iets terug willen
doen en het Nadirkonyen-Programma helpen via een financiële bijdrage. Ik zou mijn broers thuis willen
helpen, er onder andere voor zorgen dat ze weer naar school gaan.
Ik realiseer me dat ‘ik ben wie ik
ben omdat jij er bent’. Ik ben er
vandaag vanwege jouw genereuze
liefde en zorg voor mij. Dank aan
de sponsors van Nadirkonyen voor
hun steun. Uw financiële steun
brengt echt veel verandering, vooral in het leven van de straatkinde-

ren van Turkana. Er zijn veel straatkinderen in Turkana die geen kans
kregen als ik. Het is mijn hoop dat
alle kinderen in het centrum de
gelegenheid die ze krijgen, zullen
gebruiken, dat zij hard zullen werken op school en zich goed zullen
gedragen om hun droom in de
toekomst te realiseren.
(Vertaling uit het Engels door Adri Vergeer)

Beste David Ereng,
hartelijk dank dat je je levensverhaal zo voor Onder Ons hebt willen vertellen. Onze complimenten
voor je inzet en prestaties.
Frater Alexius,
bedankt voor de toezending van
dit succesverhaal, dat het belang
van wat er in Nadirkonyen gebeurt
alleen maar kracht bijzet. Veel succes voor de toekomst en voor allen
in Lodwar Gods blijvende zegen
toegewenst.
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Financiële verantwoording

LEEG, LEGER, OF TOCH NIET?

De kerk loopt leeg. Veel kerkgebouwen worden gesloten. Exploitatie is te duur en inkomsten zijn te
laag geworden. Kerken worden
verkocht en krijgen een nieuwe
bestemming. Parochies worden
samengevoegd, parochianen raken
hun huis kwijt.

verbazen. Paus Franciscus komt op
mij namelijk over als iemand van
het kaliber van paus Johannes XXIII,
die het concilie begon in de jaren
zestig. Franciscus ziet dat mens en
maatschappij veranderen, wil als
kerk daarin mee, daarin richting
blijven geven, doet hier zijn uiterste
best voor, maar stuit op weerstand.
Ik denk wel eens dat – anders dan
andere christenen zoals anglicanen,
oudkatholieken en protestanten –
rooms-katholieken zich niet durven
afvragen of iets misschien beter
kan en dat twijfelen voor hen al
helemaal uit den boze is.
Maar Franciscus durft wel te twijfelen en bestaande structuren zou hij
best willen doorbreken en aanpassen, maar daar zijn heel wat ambts
bekleders niet voor in. Ze verwijten
Franciscus bijvoorbeeld dat hij verwarring zaait als hij niet duidelijk
ja of nee zegt omdat hij vindt in
bepaalde situaties niet te kunnen
oordelen. En dat terwijl er precies
in de codex staat hoe het moet!
Misschien geeft die benadering
van Franciscus inderdaad af en toe
wat onzekerheid, maar ze geeft
tegelijk een kans aan Gods barmhartigheid en vertrouwt op Gods
oordeel. God heeft de mens en zijn
wetten helemaal niet nodig om te
oordelen.

Ja, van het ‘Rijke Roomsche Leven’
is weinig over. Waren we vroeger
onderdanig en deden we alles wat
paus, bisschoppen en priesters ons
zeiden, tegenwoordig laten we ons
meestal niet meer de wet voorschrijven en hebben we veelal alleen
nog laatdunkende gedachten over
kerk en geloof. En dat is jammer.
Geloven is namelijk iets anders
dan precies de kerkelijke wetten,
regels, ge- en verboden volgen.
Maar gaan we daar niet te vaak
aan voorbij en denken we niet te
snel het meeste zelf wel te weten
en kunnen? Wij – als personen, als
politieke partijen en als media –
hebben vaak bergen kritiek op de
kerk. En laten we eerlijk zijn, daar
gaat niet alles zoals het zou moeten. Dus kritiek is soms best op zijn
plaats, maar deze is als regel
alleen afbrekend en zelden opbouFranciscus is oecumenisch bevlogen,
wend.
vindt scheidslijnen tussen christenen
Degene die het ten gevolge van dit van een voorbije tijd en werkt hard
alles nogal eens zwaar te verduren aan toenadering tussen de kerken,
krijgt, is onze paus Franciscus. En christelijke zowel als niet-christe
niet alleen van buitenaf, heel vaak lijke. Dat kan vrede brengen en is
juist van binnenuit de eigen rooms- verfrissend en hoopgevend tegenkatholieke kerk. Ik kan me daarover over alle ellende die godsdienst
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twisten in de loop der eeuwen
hebben gebracht en nog brengen.
Voor Franciscus is het systeem
ondergeschikt aan de blijde boodschap en die boodschap raakt niet
alleen geaardheid, abortus en
eutha
nasie, maar ook economie,
vluchtelingen en milieu. Er wordt
hem dan ook wel verweten dat hij
zich te veel met politiek bemoeit en
zijn boekje te buiten gaat. Dat hij
veel te veel doet dus, terwijl een
ander juist vindt dat hij bij lange na
niet genoeg doet. Het is een beetje
wrang, al die weerstand en vaak
respectloze kritiek, juist als je
bedenkt waar het Franciscus om te
doen is: openheid, eerlijkheid,
betrokkenheid, dialoog, oprecht
geloof vanuit je hart, vertrouwen
op God.
Maar mijn respect heeft hij, deze
paus, want hij zal niet alles bereiken wat hij wil, hij zal nog meer
tegengewerkt worden als mensen
hun heilige huisjes bedreigd zien,
maar tot nu toe doet hij wat hij kan,
zonder eigenbelang of status.
Ik hoop voor Franciscus dat hij het
voorlopig volhoudt en doorgaat op
de weg die hij zich door God
gewezen ziet. In ieder geval inspireert hij mij om weer na te denken,
te twijfelen en zelfs zo nu en dan
– met respect – van mening te verschillen met wie dan ook. Want al
loopt de kerk dan misschien leeg,
God blijft; dat straalt Franciscus
mijns inziens uit. En dat is mooi en
geruststellend.

GIFTEN tot MAART 2019
Voor ons			

Voor Fraters in Kenia		

NOVEMBER 		
28 A.A.vW.
€ 100.26 J.J.vD.
€ 100,-

NOVEMBER 			
28 A.A.vW.
€ 100,9 M.C.A.vdP-O
€ 200,-

DECEMBER 			
31 G.M.F.
€ 30,28 W.J.A.vW.
€ 50,27 W.J.L.B.
€ 75,S.G.N.
€ 100,T.L.F.
€ 15,26 A.M.D.
€ 25.24 G.E.M.S.-J.
€ 15,21 M.W.J. vR.
€ 25,20 G.C.H.M.V.
€ 50,17 P.J.G.-vdH.
€ 25,A.H.A.S.
€ 25,12 J.L.vK.
€ 25,11 H.A.J.V.
€ 25,6 M.J.T.H.
€ 50,			
JANUARI 2019			
31 A.C.vM.
€ 35,24 A.K.
€ 15,M.A.H.S.V.
€ 20,16 A.R.J.E.
€ 15,15 G.M.S.-B.
€ 30,14 E.M.F.V.
€ 20,7 St.M. H.
€ 25,A.M.B.
€ 30,6 S.C.W.T.-G.
€ 10,4 C.M.A. vB.
€ 50,3 G.A.A.M.
€ 25,-

DECEMBER 			
26 A.M.D.
€ 100,21 M.C.A. vdP.-O.
€ 1.500,20 M.H.Th.V-vA.
€
50,G.C.H.M.V.
€ 300,12 A.H.W.S.
€ 100,			
FEBRUARI 2019		
19 E.B.H.H.-W.
€ 100,-

FEBRUARI
15 J.A.vh K.
22 A.K.

€
€

Hartelijk dank voor uw welkome giften.
frater Wim Janssen, administrateur

50,15,-

Fleur
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