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Nu we toch aan het reizen zijn: in 
zijn kolommetje schrijft Maarten dit 
keer over onze ‘vakantiekriebels’. 
We reizen wat af, alhoewel de wat 
oudere fraters en zusters bij ons in 
huis niet zo reislustig meer zijn en 
dat geldt denk ik ook voor veel van 
onze lezers.
De gedichten zijn ook in zomer-
sfeer. De kamperfoelie en de zwa-
luw zijn dit keer de uitbundige ver-
tegenwoordigers van een heerlijke 
zomer.

Vanuit Lodwar ontvingen wij een 
interview van frater Alexius met 
frater Hans Wennekes. Samen kij-
ken ze naar het ontstaan van het 
hulpprogramma. Hans was name-
lijk van eind april tot half mei in 
Kenia om zijn oude contacten te 
verstevigen. Bij terugkomst wist hij 
te melden dat onze Indonesische 
medebroeders het prima doen en 
de kinderen blij waren met zijn 
komst. 
Dinsdag 21 mei was er een piano-
concert in ons fraterhuis voor de 
Indianen van noordelijk Mexico. 
Een gedenkwaardig gebeuren rond 
een uitzonderlijk project. Dit en 
nog veel meer kunt u lezen in dit 
zomernummer. Veel leesplezier en 
een heel fijne zomer toegewenst.

Frater Ton Oostveen

Een zomernummer. Wanneer 
u het woord zomer hoort, slaat u 
mogelijk de schrik om het hart als u 
denkt aan die hete lange zomer 
van 2018. Grasvelden verdroogd, 
bomen al vroeg in herfsttooi, rivie-
ren onbevaarbaar en ‘s nachts een 
drukkende warmte. We zullen 
eraan moeten wennen. Maar als 
de natuur zich kan herstellen dan 
kunnen wij dat ook... Daarom hier 
Onder Ons - Zomer 2019. 

In dit nummer hebben we weer een 
aantal heel verschillende artikelen. 
Naast de vaste rubrieken dit keer 
voor u een veelkleurig verslag van 
de 40ste Midvastenloop die in 
Oldenzaal gelopen is. Het werd 
een overweldigend succes. Frater 
Hans Wennekes was erbij en bleek 
op die dag ook nog 80 te zijn 
geworden. 
De Vasteninzameling in het Frater-
huis Sint-Jozef is dit jaar gehouden 
voor Bwamanda en de Congo-
dorpen, een project waar onze 
huisgenote zuster Martina van de 
Medische Missiezusters jaren aan 
meegewerkt heeft. Mevrouw Lineke 
van Wolferen doet verslag.

Van een heel ander kaliber is de 
weergave van dagboekaantekenin-
gen uit de Tweede Wereldoorlog 
tijdens de slag om Arnhem. Frater 
Apollonius (Arie van Tongeren) hield 
deze dagboeken bij. Na de oorlog 
trad hij uit, maar zijn jongste zoon 
Geert heeft na de dood van zijn 
vader deze dagboeken en andere 
informatie tot een zeer lezenswaar-
dig boek bewerkt. Het boek telt 268 
pagina’s; wij kozen enkele fragmen-
ten als kennismaking. 

In ons vorige nummer heeft u ken-
nisgemaakt met een aantal beken-
de en onbekende heiligen. Lineke 
beloofde u een mogelijk vervolg en 
dat is er. In deze vakantietijd maken 
we kennis met de zogenoemde 
reis heiligen. En wist u dat er ook 
regenheiligen bestaan? Je bent 
immers nooit te oud om te leren.

Op 26 april overleed onze trouwe 
organist de heer Aad van Mil. In 
een In Memoriam en de tekst van 
het ritueel met de zeven kaarsen, 
gedenken wij deze voor ons fraters 
zo trouwe huisvriend en organist.
In de periode van zondag 28 april 
tot maandag 13 mei was er een 
delegatie van vier leden van het 
Algemeen Bestuur uit Indonesië op 
bezoek in Nederland. Naast de 
vele vergaderingen en ontmoetin-
gen waren er ook enkele bezoeken 
en uitstapjes voor hen gepland, 
met als hoogtepunt een bezoek 
aan Issoudun in Frankrijk. In Issou-
dun is de devotie tot Onze-Lieve-
Vrouw van het Heilig Hart, patrones 
van onze congregatie, ontstaan. 
Frater David reisde mee en doet 
voor u verslag van deze pelgrima-
ge.
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In de week van 17 tot en met 23 
mei hadden wij een bijzondere gast 
in ons fraterhuis. Het is de Ameri-
kaanse pianist Romayne Whee ler. 
Al enkele jaren komt Romayne naar 
Nederland voor zijn concerten. Dit 
keer heeft zijn contactpersoon, 
mevrouw Emmy Konincks, het zo 
kunnen regelen dat Romayne bij 
ons kan slapen. Emmy is een vaste 
kapelgast en als zodanig niet 
onbekend met de fraters. Vanuit de 
Bilt-Zeist regelt zij al zes jaar de 
concerten voor Romayne in ons 
land. Wat is hier zo bijzonder aan? 
Emmy blijkt al meer dan twintig 
jaar begunstiger van de Indianen 
in noordelijk Mexico, door steun 
aan de missiepost in Creel. Na een 
concert in 2013 vraagt Romayne 
haar contactpersoon te willen zijn 
voor de concerten en het eten, drin-
ken en slapen in Nederland.

Romayne is niet alleen pianist maar 
ook componist, schrijver en activist. 
Na een bezoek aan de Indianen 
van noordelijk Mexico raakt hij 
onder de indruk van deze bevol-
kingsgroep. Hij bezoekt ze regel-
matig en raakt met hen bevriend. 
Zo ontstaat er een wonderlijke mis-
sie. Inmiddels woont hij bij deze 
Indianen en is een belangrijke scha-
kel in het voortbestaan van de 
inheemse bevolking van Mexico. 
Elk jaar is hij vier maanden in Euro-
pa en geeft dan concerten in diverse 
landen. Vanuit Nederland reist hij 
dit keer naar Spanje, Oostenrijk en 
Zwitserland. De opbrengst van zijn 
concerten is bestemd voor zijn Indi-
anen. Er worden scholen gebouwd 
en maatschappelijke hulpverlening 

en gezondheidszorg ontwikkeld. 
Zijn concerten begint hij altijd met 
een PowerPointpresentatie, waarin 
hij zijn bezoekers laat kennismaken 
met de Indiaanse bevolking en het 
werk dat met de opbrengst van de 
concerten tot stand gebracht wordt.

In de dagen dat Romayne bij ons 
was, maakt hij dankbaar gebruik 
van de mogelijkheid om elke dag 
vier uur in de Oude Refter op een 
oude Bambinovleugel te studeren. 
Als dank voor zijn verblijf wordt er 
op dinsdagmiddag 21 mei een 
concert aangeboden in de recrea-
tiezaal. Emmy heeft gezorgd voor 
een tafel met informatie en niet te 
vergeten de cd’s die te koop zijn. 
Het programma biedt een keur aan 
muziekstukken. Romayne begint zijn 
concert met een eigen compositie, 
een zogenaamde ‘Mozartino’. Het 
stuk blijkt een ode aan Mozart, 
Bach en Schubert. De muzikale 
kenmerken van deze componisten 
zijn zeer goed herkenbaar. Dan 
volgen alle vier delen van ‘Eine 

kleine Nachtmusik’ van Mozart. 
Tijdens het gehele concert speelt 
hij feilloos uit het hoofd. Na twee 
Ave Maria’s (van Bach-Gounod en 
Schubert-Liszt) volgt een indrukwek-
kende vertolking van de ‘Heroic 
Polonaise’ van Chopin. In een korte 
toelichting geeft hij ons steeds een 
kijk op de achtergrond van elk 
muziekstuk. 
Aan het slot vraagt hij het licht te 
dimmen voor een meditatief stuk. 
Het is ‘Recuerdos de la Alhambra’ 
(‘herinneringen aan Alhambra’), 
oorspronkelijk door Tarrega 
ge schre  ven voor gitaar en door 
Romayne bewerkt voor piano. 
Was een groot deel van zijn con-
cert op ‘zaalsterkte’, met dit num-
mer weet hij ons te ontroeren door 
zijn subtiele pianospel. Na een 
woord van dank en een welge-
meend applaus sluiten we de mid-
dag af en spreken de wens uit 
Romayne het komende jaar weer 
te mogen begroeten.

Redactie

Pianoconcerten voor de Indianen in noordelijk Mexico

Een uitzonderlijk project
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In mei 2019 werd een pelgrimage 
georganiseerd naar de bedevaart-
plaats van Maria in Issoudun in 
Frankrijk. Issoudun is de plaats 
waar de verering voor Onze-Lieve-
Vrouw van het Heilig Hart voor het 
eerst gestalte kreeg. En als fraters 
hebben wij allen die naam meege-
kregen als behorende bij die groep 
mensen, die zich speciaal aan 
Maria hebben toegewijd.

Issoudun is een plaatsje dat 180 
km beneden Parijs ligt, in de buurt 
van Bourges. Wij gingen erheen 
met het algemeen bestuur van de 
congregatie uit Indonesië. Tezamen 
waren we met vier Indonesische 
fraters, vier Nederlandse fraters, 
de secretaris van het Religieus Huis 
Nederland en met een tolk van de 
missionarissen van het H.Hart (de 
paters MSC), die bekend is met 
onze Indonesische medebroeders. 
De duur van onze tocht zou vier 
dagen beslaan en zou bestaan uit 
het bezoeken van de plaatsen waar 
de devotie voor Onze-Lieve-Vrouw 
van het Heilig Hart is begonnen. 

De eerste dag hebben we groten-
deels in de bus doorgebracht. ‘s 
Avonds om 19.00 uur kwamen we 
aan in het plaatsje Issoudun waar 
de paters MSC hun basiliek en hun 
klooster hebben staan. Hier heb-
ben zij een hotellerie met plaats 
voor zo’n veertig tot vijftig bezoe-
kers. Er worden vaak retraites, 
bezinningsdagen en lezingen 
gegeven en het is een centrum van 
religieuze en spirituele activiteiten.
Wij kregen daar een kamer en 
konden ons opmaken voor de 
avondmaaltijd. Het was een lange 
dag geweest en we bereidden ons 
voor op twee heel drukke dagen 
met veel informatie, met veel 
bezoeken aan kerken en plaatsen 
waar de paters MSC de beginperi-
ode van hun religieuze missie 
begonnen onder leiding van Jules 
Chevalier.

Informatie over de stichter
Zaterdagmorgen na het ontbijt 
beginnen we met een PowerPoint-
voorstelling over de priester Jules 
Chevalier, over zijn achtergrond, 
over zijn roeping tot het priester-
schap en over zijn eerste aanzet tot 
het vormen van een gemeenschap 
voor religieuzen.
In zijn ‘Vertrouwelijke Aantekenin-
gen’ vertelt hij over zijn leven en 
over de zending die hij van God 
zou krijgen: Op 15 maart 1824 
wordt Jules Chevalier geboren in 
het plaatsje Richelieu. Na de lagere 
school gaat hij in 1841 naar het 
kleinseminarie in St.-Gaultier beho-
rende bij het bisdom Bourges. In 
1846 volgt dan het grootseminarie 

ook in Bourges en in 1851 wordt 
Jules Chevalier priester gewijd in 
de kathedraal van Bourges.

Stichting door de paters Chevalier 
en Maugenest
Na enkele jaren vestigen de paters 
Jules Chevalier en Emile Maugenest 
zich in 1855 op de plaats van de 
huidige basiliek in Issoudun. Hier 
wordt begonnen met het kloosterle-
ven. Het is een zeer sober leven 
maar zij zetten door. Maria wordt 
de patrones van deze nieuwe man-

nelijke congregatie. Hun eerste 
plek wordt verbouwd tot kapel en 
al gauw verschijnt er in de basiliek 
een eerste afbeelding van Onze-
Lieve-Vrouw van het Heilig Hart in 
de vorm van een gebrandschilderd 
raam. In 1874 krijgt de kerk de 
erenaam basiliek onder de naam 
Basiliek van Onze-Lieve-Vrouw van 
het Heilig Hart.

Stichting Dochters van het Heilig 
Hart
Ook in dat jaar 1874 sticht pater 
Jules Chevalier de Dochters van 
Onze-Lieve-Vrouw van het Heilig 
Hart. Hun woonplaats is ook Issou-
dun. Zij wijden zich evenals de 
paters aan opvoeding, jeugdzorg, 
onderwijs en het begeleiden van 
jonge mensen. De geestelijke 
opvoeding staat centraal en men 
helpt, organiseert en inspireert de 
mensen om een menswaardig 
leven te hebben.
Toch was de Franse Staat niet zo 
geloofsgezind en men besluit zelfs 
in 1880 de MSC-communiteit uit 
Issoudun te verdrijven. De deuren 
van de basiliek worden gesloten. 
Dit duurt tot de negentiger jaren. 
Dan bestormen pelgrims de ge meen-
telijke gebouwen en worden de 
deuren van de basiliek heropend. 
In latere jaren, zo rond 1901, wor-
den kerkelijke goederen opnieuw 
verbeurd verklaard en wordt de 
basiliek gesloten, verzegeld en uit-
eindelijk verkocht. Nee, de Franse 
staat was beslist vijandig ten 
opzichte van de Kerk.

Informatie
Gedurende de zaterdag en de zon-
dag krijgen we heel veel informatie 
van pater Hans Kwakman MSC 
over de begintijd, over de plaatsen 
waar het allemaal begonnen is, 

over de historische plaats Bourges 
en waar de eerste mensen van 
deze congregatie gewerkt hebben.
Tussendoor volgen we ook de vie-
ringen in de basiliek en in de kathe-
draal en leggen we bezoeken af in 
de omgeving. Al met al een drukke, 
maar toch zeer geslaagde ontmoe-
ting met de begintijd van de ver-
ering van Onze-Lieve-Vrouw van 
het Heilig Hart.
Onze congregatie, die ook Maria 
als Onze-Lieve-Vrouw van het Hei-
lig Hart als patrones heeft, staat los 
van de Paters en de Dochters van 
Onze-Lieve-Vrouw van het Heilig 
Hart in Issoudun, Wel is het dezelf-
de naam waardoor wij ons verwant 
voelen aan de paters en zusters in 
Frankrijk.
De fraters in Indonesië willen graag 
de bronnen en de cultuur achter de 
naam kennen en zijn blij dat zij in 
Nederland, maar ook in Frankrijk 
de informatie opdoen, die zij hier 
kunnen krijgen. Zij zijn fraters van 

Onze-Lieve-Vrouw van het Heilig 
Hart, hebben unaniem deze keuze 
gemaakt en willen dan ook wel 
weten hoe iets tot stand is geko-
men.

Doorgeven van de goede 
 boodschap
Wij, de oudere fraters in Neder-
land, zijn een klein groepje mensen 
geworden met een missie. Wij wil-
len graag dat de jonge mensen in 
Indonesië onze taak gaan overne-
men in de Kerk. Er zijn intussen al 
meerdere jonge fraters uit Indone-
sië, die in Kenia, Afrika werken.
De inspiratie van onze fraters, 
maar ook van de paters en zusters 
van Maria in Frankrijk helpen de 
jonge generatie om ook deze weg 
te gaan. Wij hopen en bidden dat 
de Indonesische fraters de fakkel 
voor het werk in Gods Kerk mogen 
voortzetten.

frater David Mullink

Onze-Lieve-Vrouw van het Heilig Hart,
patrones van de congregatie van de Fraters van Utrecht

ISSOUDUN
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Op vrijdag 8 maart vond een bij-
zondere boekpresentatie plaats in 
de Oude Refter van ons Fraterhuis 
Sint-Jozef in de Bilt. Het betrof de 
presentatie van een boek met als 
titel: ‘De oorlogsdagen van frater 
Apollonius’. Waarom nu pas een 
boek en wie is frater Apollonius? In 
onderstaand artikel leest u er alles 
over. (Redactie)

Het is 1942 en de Tweede Wereld-
oorlog is in volle gang. De jonge 
onderwijzer frater Apollonius, Arie 
van Tongeren, wordt vanuit Utrecht 
overgeplaatst naar het Eusebiushuis 
in Arnhem. Apollonius is daar ech-
ter nooit aangekomen. Het frater-
huis is op 14 juli 1942 gevorderd 
door de Duitsers. Terwijl enkele 
fraters uitwijken naar Borculo trek-
ken 30 fraters naar Oosterbeek, 
daar wordt het voormalig meisjes-
pensionaat ‘Berg en Dal’ gehuurd. 
Tot die tijd wordt er voor zover 
mogelijk nog gewoon lesgegeven 
op de scholen. 

In dagboekje 4 lezen we: “5 Sep-
tember 1944: Eerste schooldag, 
jongens naar huis gestuurd. Uitzon-
deringstoestand afgekondigd. Om 
8 uur binnen zijn.”
Er doen die dag allerlei geruchten 
de ronde over landing van gealli-
eerden en bevrijding van diverse 
plaatsen. Maar de bevrijders waren 
nog lang niet bij Grave en Cuijck. 
Deze dag zou dan ook de geschie-
denis ingaan als dolle dinsdag. Op 
vrijdag 8 september 1944 worden 
de fraters overvallen met de mede-
deling dat ze hun verblijfplaats 
‘Berg en Dal’ aan de van Rechte-

De oorlogsdagen van frater Apollonius

Presentatie van een bijzonder boek.

renweg moeten verlaten ten behoe-
ve van de SS. Zaterdagmiddag om 
12 uur moest het huis ontruimd zijn. 
De wagens van de SS staan al op 
het terrein. Hals over kop gaat men 
aan het verhuizen. Een ander huis 
is niet meer beschikbaar. Enkele 
fraters vinden onderdak bij vrien-
den of bekenden in de omgeving. 
De anderen nemen samen met een 
aantal evacués hun intrek in de 
schuilkelders van de pastorie van 
Oosterbeek. Daar krijgen ze ook 
de beschikking over een zaal. 
Apollonius maakt na de verhuizing 
opnieuw aantekeningen in zijn 
schoolschriftjes. Hij bewaart deze 
schriftjes zorgvuldig, samen met 
andere documentatie, ook als hij al 
lang geen frater meer is. En hier 
begint ons verhaal.

Oosterbeek, de slag om Arnhem
Daar zit je dan in een schuilkelder 
van de pastorie in Oosterbeek met 
allemaal mensen die net als jij het 
vege lijf proberen te redden. Een 
ogenblik dreigde men ook het 
Parochiehuis weer kwijt te raken 
schrijft hij, maar dit zou nog even 
duren. Inmiddels zijn de geallieer-
den geland en ziet men hier en 
daar Tommies die fruit en voedsel 
uitdelen. In Arnhem zijn grote bran-
den, wordt gemeld. Dan volgt het 
huiveringwekkend verhaal over 
frater Isidorus Mulder, die neerge-
schoten wordt terwijl hij de oude 
mevrouw Zweers met haar koffer 
vanuit haar huisje tegenover de 
pastorie de straat over probeert te 
helpen. Hij heeft een grote wond 
aan zijn onderbeen en een kleine 
wond boven aan de heup. Isidorus 
leeft nog enkele dagen, hij bidt 
veel en hernieuwt zijn klooster-
geloften. Dan overlijdt hij en wordt 
enkele dagen later in de tuin van 
de pastorie begraven. 
Op 26 september geeft burge-
meester Tolsma het advies te eva-
cueren. Er mag niet te veel meege-
nomen worden, een deken en enige 
noodzakelijke spullen. Het werd 
een uittocht om nooit te vergeten, 
schrijft Apollonius. Duizenden men-
sen lopen in een rij, vier of vijf per-
sonen naast elkaar. Eenmaal gere-
gistreerd in Otterlo wordt de ‘club’, 
zoals men de groep inmiddels 
gedoopt heeft, opgedeeld. Onge-
veer 35 mensen worden doorge-
stuurd naar een grote modelboer-
derij van de familie Kröller-Müller 
in de Harskamp. De rest wordt over 
het dorp verspreid. Er blijven uitein-

delijk vijf fraters over die dit verblijf 
in de Harskamp tot de bevrijding 
meemaken. In de kronieken van 
frater Placidus, Leo Heggelman, 
komt Geert van Tongeren, de schrij-
ver van het boek tot de ontdekking 
dat er zich in de groep joden 
bevonden. Het blijkt de familie Van 
Praag. Frater Apollonius heeft daar 
in zijn dagboeken echter nooit over 
geschreven.

De Harskamp
De Modelboerderij waar de eva-
cués nu verblijven, moet u zich 
voorstellen als een hoofdgebouw 
met in het front een grote poort. 
Aansluitend twee zijgebouwen 
samen een U vormend. Boven de 
poort staat met grote letters ‘Hars-
camp’. De fraters hebben hun eigen 
afdeling, zo ook de overige evacu-
és. Het is een gemêleerd gezel-
schap van alleenstaanden, enkele 
jonge gezinnen met kinderen en 
een aantal jongens uit het kinderte-
huis Hoenderloo met hun groepslei-
der. Markant is het te melden dat 
tegenover deze modelboerderij een 
villa staat die bewoond wordt door 
de Ortskommandant. Daar is ook 

een Krankenrevier (een zieken-
boeg). Het aantal bewoners van de 
modelboerderij varieert in deze 
dagen van 40 tot 64 mensen. Van 
alles moet er aangesleept worden: 
vaatwerk, bestek, gereedschap tot 
zelfs misbenodigdheden toe. Wan-
neer de pomp voor de watervoor-
ziening het begeeft, moet er om 
beurten met de hand gepompt wor-
den, óók voor het huis van de Orts-
kommandant.

Leven en overleven
In de eerste dagen komt er de mel-
ding dat er een gaarkeuken inge-
richt moet worden voor zo’n 500 
mensen. Er worden corveediensten 
ingesteld. Zo is er een groep van 
aardappelschillers, er is een water-
meester, er moet wacht gelopen 
worden en er zijn mensen die erop-
uit gestuurd worden om de nodige 
spullen te verzamelen. Inmiddels is 
Oosterbeek volledig ontruimd en 
hebben de pastoor, twee kape-
laans en de twee huishoudsters 
ook hun intrek genomen in de 
Harskamp. 
Pastoor Bruggeman neemt al snel 
het initiatief om een meerstemmig 

koortje op te richten en zo kan er 
zelfs een lof gehouden worden. De 
christelijke zangvereniging stelt een 
piano beschikbaar en tijdens het 
aardappelschillen speelt de pas-
toor piano. Dat er van alles gedaan 
wordt om de mensen bezig te hou-
den blijkt uit een kleine folder die 
tijdens de boekpresentatie bij de 
dagboekjes lag met onderstaande 
tekst:

BEKENDMAKING 
De evacuees van ‘de Harscamp’ 
die in deze afdeling hun ongewoon 
verblijf hebben, worden hiermede 
opgeroepen zich vrijwillig te mel-
den voor het houden van ‘n voor-
dracht, het tappen van enkele mop-
pen, kortom voor allerlei dwaashe-
den, welke kunnen dienen om de 
BONTE AVOND op ZONDAG 15 
Oct. 1944 
meer luister bij te zetten.
Inschrijving is mogelijk tot Zondag-
middag 1 uur 
bij de navolgende personen:
1e Fr. M. Apollonius, Alhier 
2e Fr. M. Theophilus. 
NIET DRINGEN – 
“GENEERT U NIET”

Trieste en vrolijke gebeurtenissen 
volgen elkaar op. Zo schrijft Apol-
lonius dat hij op 29 november 
1944 bericht ontvangt dat zijn zus 
zr. Inocentio om het leven is geko-
men bij een bombardement op het 
station van Gouda, waarbij ook 
het ziekenhuis waar zij werkt 
geraakt wordt. Inmiddels is het 
december 1944. Kerstmis wordt zo 
goed en zo kwaad als het kan 
gevierd. De grote zaal is aange-
kleed, er staat een boom met twee 
lichtjes en de kinderen voeren 
‘s middags een eenvoudig kerstspel 
op. Er is nu ook elektrisch licht, dat 
overigens maar schaars gebruikt 
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mag worden. Rond 31 december 
wordt er geschaatst, maar het ijs is 
slecht. Nieuwjaar wordt gevierd 
zonder vuurwerk maar wel onder 
het geknal van Duitse saluutschoten 
vanaf het kamp. Op 4 januari 
wordt er stroop geproefd. Frater 
Gustaaf heeft namelijk een poging 
gewaagd om van aardappelschil-
len stroop te maken. Of het ook 
smaakte wordt niet vermeld. Opval-
lend is dat de fraters vaak gaan 
zingen in de omgeving bij kerkelijke 
vieringen.

Bevrijding in zicht
Op een dag staat er een Canadese 
Sherman-tank op de binnenplaats 
van de modelboerderij. Als men te 
hoop loopt om te kijken, verschijnt 
er plotseling een motor met zijspan 
met daarin Duitse soldaten. Bij het 
zien van de tank maken ze rechts-
omkeer maar het zijspan slaat om. 
Het komt tot een vuurgevecht waar-

bij een Canadese soldaat om het 
leven komt. Tijdens de boekpresen-
tatie maakt Geert van Tongeren 
melding van het feit dat hij de 
familie van deze soldaat (een Indi-
aan) in Canada heeft bezocht.

Sien
Eerder in dit verhaal maakte ik mel-
ding van de twee huishoudsters 
van pastoor Bruggeman Regien en 
Sien, die ook in de Harskamp ver-
blijven. Sien blijkt Apollonius te 
hebben geholpen bij zijn werk 
voor de evacués. Hij had veel 
waardering voor haar werk – en 
nog wat meer – blijkt uit andere 
interviews, zelfs zo dat hij 6 juni 
1944 de congregatie verlaat. 
Inmiddels in Woerden wonend, 
ontvangt hij op 22 juni een rouw-
brief. Sien blijkt in Oldenzaal door 
een Canadese wagen te zijn aan-
gereden en is overleden. 

‘De oorlog is voorbij. Sien is gestor-
ven. Zij vooral was de aanleiding, 
dat ik de grootste stap deed in mijn 
leven en het waagde een nieuw 
leven te beginnen. Nu zonder 
haar.

Laat ik hiermede mijn dagboekperi-
ode besluiten’.

Slot
In dit artikel is in vogelvlucht een 
indruk gegeven van dit bijzondere 
boek. Nabestaande plus enkele 
nog levende personen uit die peri-
ode ontvingen op 8 maart een 
exemplaar van: 
De oorlogsdagboeken van frater 
Apollonius. 
Uitgeverij: De Singel 
ISBN: 978940218329

frater Ton Oostveen
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ONS GEBED WORDT GEVRAAGD VOOR DE VOLGENDE DIERBARE OVERLEDENEN:

08 – 04 – 2019 Mevrouw Petronella Theresia Maria (Petra) Kraan, oud 87 jaar te Utrecht. 
  Zij was jarenlang een trouwe kapelgast in het St.-Gregoriushuis te Utrecht.

12 – 04 – 2019 Broeder Joris Jozef Cornelis (Jos) van der Zant, oud 79 jaar, 
  te Honiara, Salomonseilanden.
  Broeder Joris woonde een tijdlang bij de fraters in De Bilt. 
  Hij was broeder bij de Maristen.

14 – 04 – 2019 De heer Jacobus Johannes (Jos) Bongers, oud 87 jaar, te Oosterbeek. 
  Hij was jarenlang bevriend met de fraters in Arnhem/Oosterbeek.

21 – 04 – 2019 De heer Johannes Gerardus Cornelis van Niekerk, oud 84 jaar,
  te Alphen aan den Rijn. Hij stierf door een noodlottig ongeval. 
  Hij was de zwager van zuster Andrea Kempen.

26 – 04 – 2019 De heer Adrianus Cornelis (Aad) van Mil, oud 90 jaar te Zeist. 
  Hij was jarenlang onze organist en pianist bij eucharistievieringen 
  en andere gelegenheden in ons huis.

 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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Tijdens mijn bezoek aan het Street 
and Exploited Children Programma 
in Nadirkonyen, Lodwar werd ik 
geïnterviewd door frater Alexius 
die nu de coördinator van het pro-
gramma is (u leest hierover elders 
in dit blad). Frater Alexius maakt 
zich ernstige zorgen over het voort-
bestaan van het programma omdat 
er nog steeds geen grote sponsor 
gevonden is. De jongeren die er nu 
zijn, krijgen zelfs de mogelijkheid 
om te studeren aan een universiteit 
als ze er de capaciteiten voor heb-
ben. Maar dat is kostbaar. Ik kon 
hem dus vertellen over de activitei-
ten van de Midvastenloop die een 
paar dagen daarvoor gehouden 
was met een enorm goed resultaat. 

De veertigste editie van de Midvas-
tenloop op zaterdag 30 maart jl. 
had een extra feestelijk karakter. 
De ongeveer 1200 deelnemers 
genoten van het stralende weer 
terwijl ze 10, 20, 30 of 40 kilome-
ter aflegden. Langs de kant van de 

weg werd gezongen door het 
dameskoor Weerselo en muziek 
gemaakt en de burgervaders 
Patrick Welman van Oldenzaal en 
John Joosten van Dinkelland liepen 
ook een eindje mee. Zij arriveerden 
met zeven geestelijken van de 
 Plechelmusparochie en de parochie 
Lumen Christi bij stempelpunt 3: de 
kanaalbrug aan de Schiphorstdijk. 
Vanaf hier liepen ze naar post 4: 
het ‘pannenkoekenpunt’, 12 kilome-
ter verderop. Met een krentenbol in 
de hand vertrokken ze, meldde de 
krant ‘Tubantia’ de dag na de wan-
deltocht. 

Ik was die dag jarig en kreeg in het 
startpunt de Blokhut van Scouting 
Rossum een mooie bos bloemen in 
de hand gedrukt en liep zo een 
eindje mee de brug over. Cafés en 
sportkantines langs de route van de 
Midvastenloop serveerden koffie, 
tomaten- en erwtensoep. De voet-
balbond KNVB paste het competi-
tieschema voor deze zaterdag van 

de sponsorloop zelfs aan, zodat 
de jeugd mee kon wandelen. En de 
jongeren waren er in groten getale.
Bij het pannenkoekenpunt waar 
ieder een pannenkoek kreeg aan-
geboden, gebakken door een 
groot team van vrouwen, stond 
buiten in een weiland een grote 
trailer met de Oldenzaalse Smart-
lappen Zangers die voor mij het 
‘Lang zal hij leven’ inzetten. Maar 
ieder genoot ook toen ze door gin-
gen met Twentse smartlappen. 

De Midvastenloop wemelt van de 
tradities. Schooljeugd loopt mee, 
evenals leden van sportclubs, ver-
enigingen stellen hun kantine open, 
vrijwilligers bemensen de achttien 
stempelposten en zorgen ervoor 
dat de  wandelaars veilig kunnen 
oversteken. Er rijden 25 mensen in 
meerdere ‘bezemwagens’ af en 
aan, EHBO’ers prikken blaren. En 
wat altijd overheerst is het gevoel 
van saamhorigheid. 

De Midvastenloop zal zeker Nadir-
konyen in Kenia blijven steunen. 
Kinderen krijgen weer hoop op 
een toekomst doordat de wande-
laars, groot en klein in Noordoost-
Twente er een beetje pijn voor over 
hebben om de ander, ver weg, een 
steuntje in de rug te geven.

Frater Hans Wennekes
Informatie uit de website van de 

Midvastenloop Oldenzaal

De Midvastenloop Oldenzaal voor Lodwar
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Het moet rond 1980 geweest 
zijn dat toen voor ons nog 
de heer Aad van Mil 
orgel kwam spelen bij 
de fraters in De Bilt. 
Deze keuze was een 
schot in de roos. Aad 
bleek een uitstekende 
kerkorganist. Trouw kwam 
hij elke zondag de 
Eucha ristieviering begelei-
den. Zijn beide kleinkinderen 
werden in de toen nog kleine 
kapel van het Sint-Jozefhuis 
gedoopt. 

Frater Bruno Peters wist hem te 
strikken voor de zondagsviering in 
de Sint-Maartensparochie. Na de 
zondagsviering bij de fraters, 
moest er met grote snelheid naar 
Maartensdijk gereden worden. 
Aad is daar 16 jaar organist 
geweest. Naast zijn drukke en ver-
antwoordelijk baan als registerac-
countant vond hij altijd tijd om een 
extra viering bij de fraters te bege-
leiden. Zo werd hij in al die jaren 
niet alleen een graag geziene 
organist maar samen met Fien ook 
een huisvriend van de fraters.

In de tachtiger en negentiger jaren 
was er voldoende gelegenheid 
voor Aad om bij feestelijkheden 
een koortje van fraters te begelei-
den. Aad genoot met volle teugen 
van dit soort gelegenheden. Wan-
neer hem gevraagd werd of het 
niet te veel werd, dan was zijn 
antwoord steevast: “Nee, ik doe 
het graag hoor.” Eenmaal met pen-
sioen werd hij gevraagd in verzor-
gingshuizen en bejaardenhuizen 

om vieringen te begelei-
den. En altijd was Fien 
zijn trouwe metgezel.

Groot was het leed 
toen hun enige zoon, 
Aad junior, in 2015 
op een tragische 
manier verongelukte. 

De uitvaart werd door 
Aad senior zelf samen-

gesteld en hij bracht het 
ook op om in de viering het 

orgel te bespelen. Eenmaal zestig 
jaar getrouwd werd dit uiteraard 
ook kerkelijk gevierd. In diezelfde 
periode ging een diepe wens van 
Aad in vervulling, een Eucharistie-
viering met een zanggezelschap 
dat de viering opluisterde met lie-
deren uit de Slavische riten. 

De laatste acht jaar hebben wij 
weer een gelegenheidskoortje, 
‘Het Sextet’ genaamd. Aad was 
direct bereid om te begeleiden. 
Op Tweede Kerstdag was dit ‘s 
middags bij de ‘kerstkoffie’, op 
Tweede Paasdag voor de ‘paaskof-
fie’. Wanneer de liederen eenmaal 
ingeoefend waren, werd er samen 
met de piano gerepeteerd. Slechts 
eenmaal belde hij dat hij niet naar 
de repetitie durfde te komen van-
wege sneeuw en gladheid. 

Toen Aad vorig jaar (2018) 75 jaar 
organist was, is dit op luisterrijke 
wijze gevierd. Zijn volgende mijl-
paal was 90 worden. En dat heeft 
hij gehaald. Op 6 januari van dit 
jaar mocht hij dit heugelijk feit her-
denken. “En nu op naar augustus, 
dan hoop ik ons 65-jarig huwelijk 

te mogen vieren.” 
Het heeft niet zo mogen zijn. De 
gezondheidstoestand van Aad was 
al enige tijd zorgelijk, de laatste 
maanden viel het hem steeds 
zwaarder. Het lopen ging moeiza-
mer en daarbij werd hij steeds 
kortademiger. Tot aan de laatste 
weken voor zijn overleden bleef hij 

echter trouw komen. Al moest hij 
wel met een rolstoel naar het orgel 
gereden worden. Na een valpartij 
werd Aad bedlegerig en is hij op 
vrijdag 26 april overleden. 
Tijdens de avondwake heeft de 
familie onderstaande lichtritus uit-
gesproken. Aad bedankt voor wie 
jij voor ons was. Wees opgenomen 
in het Licht van God.

frater Ton Oostveen

Lichtritus bij de zeven  kaarsen 
voor Adrianus Cornelius van 
Mil, Aad.

De eerste kaars ontsteken we voor 
de geboorte van Aad toen hij het 
licht mocht zien in Leiden op 6 
januari 1929. Hij werd geboren als 
oudste zoon van een gelovig katho-
liek gezin met zes kinderen. Aad, 
het licht van jouw doopkaars heeft 
je levenspad verlicht.

De tweede kaars ontsteken we voor 
je jeugd waarin je jouw ouders 
hielp met de melkzaak en het 
gezin. Je deed hard je best op 
school en haalde de HBS. In 
die tijd vond je de liefde voor 
de pianomuziek. Vanaf 12 jaar 
heb je menige Heilige Mis 
opgeluisterd met orgelmuziek. 
Je hebt daarmee voor veel men-
sen het geloof een diepere 
betekenis gegeven. Dit deed je 
tot op zeer hoge leeftijd in ver-
schillende parochies, kerkge-
meenschappen en bij het Frater-
huis Sint-Jozef waar we nu te 
gast zijn. Zij zullen je prachtige 
spel missen. Eigenlijk nog heel 
recent heb je daarmee je diepe 
geloof beleden en je dienstbaar 
aan God en de kerk opgesteld. 

De derde kaars steken we op voor 
de liefde die je vond in Fien, jouw 
vrouw met wie je in harmonie en 
oprechte liefde een huwelijk van 
ruim 65 jaar beleefde. Een huwe-
lijk waarin jij als man de rust en 
stabiliteit bewaarde en zij met haar 
vrolijke lach, een luchtige toon in 
het geheel bracht. Het verdriet dat 
jullie zoon Aad jullie vijf jaar gele-
den ontviel, heeft jullie beiden diep 
geraakt. De twee kleindochters die 
nu ieder hun eigen gezin vormen, 
Leonie met haar Mark en hun zoon 

Boaz en Claire met haar Gabriël 
en hun twee dochters Elsa en Flora, 
laat je na aan deze wereld. Wij 
bidden dat zij de liefde van God in 
deze wereld vinden en kunnen 
doorgeven, zoals jij dat tijdens 
jouw leven hebt gedaan.

De vierde kaars is voor jouw fami-
lie en vrienden die je achterlaat. 
Iedereen begrijpt dat als je zo oud 
wordt, er een moment van afscheid 
komt. Dan is er toch voor iedereen 
weer het besef, dat we als stervelin-

gen worden geboren. Geef allen 
die jou hebben gekend de zeker-
heid te leven in de liefde van God 
en uiteindelijk weer elkaar te zullen 
ontmoeten. Veel familie is je al voor-
gegaan, recent nog je zusje Ada. 
Dat deed je veel verdriet, maar 
mogen allen die je lief zijn, jou 
opwachten aan de poort bij Petrus. 

De vijfde kaars is voor het werk dat 
je bij leven hebt verzet. Eerst als 
ambtenaar in Nijmegen, de jaren 
studie om registeraccountant te wor-

den, de vele jaren dat je gewerkt 
hebt bij het NCIV – het Nederlands 
Christelijk Instituut voor de Volkshuis-
vesting. Je hebt bijgedragen aan de 
ontwikkeling van de accountants-
controle van de woningcorporaties, 
zoals we die nu kennen. Als accoun-
tant had je een rechte rug. Eerlijk en 
oprecht, altijd bereid hard te werken 
en met goede oplossingen voor 
problemen te komen. Ook na jouw 
leven als accountant bij het NCIV, 
ben je nog lang veel mensen tot 
steun geweest, met adviezen en 

praktische administratieve 
afhandeling van vaktechnische 
problemen. 

De zesde kaars is voor de mens 
die je was. Je oprechtheid en 
soms ook onverzettelijkheid, 
waarmee je de mensen in jouw 
omgeving op koers probeerde 
te houden. Je hebt het allemaal 
zo goed bedoeld en vanuit een 
diep geloof in God geleefd. 
Bescheiden en ingetogen, 
muzikaal, gestructureerd, hech-
tend aan formele en conse-
quente benadering van levens-
vragen. Serieus zou je kunnen 
zeggen maar vooral ook diep 
gelovig. 

De zevende kaars ontsteken 
we in dankbaarheid aan God voor 
dit leven van Aad. De vele jaren in 
dit aardse bestaan, waarin jij jouw 
leven hebt geleefd en je ervaringen 
hebt opgedaan. Gelovig, liefdevol, 
zorgzaam, mens met fouten, maar 
ook met veel heel veel goede kan-
ten. Moge jouw licht nu schijnen in 
het licht van de eeuwige almachtige 
God, die jij als mens in je eenvoud 
met al je mogelijke talenten hebt 
willen dienen. 

Familie Van Mil

Zeven kaarsen 
In Memoriam Aad van Mil
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In het artikel in de Onder Ons nr. 1 
– 2019 werden onder andere de 
ijsheiligen genoemd. Nu met de 
zomervakantie voor de deur gaan 
we kennismaken met heiligen die 
we kunnen aanroepen ter bescher-
ming onderweg, de zogenaamde 
reisheiligen.

Waar we in het midden van de 
vorige eeuw nog heel blij waren 
met een dagje naar het strand of 
een bezoekje aan de dierentuin 
spreken we momenteel over heel 
andere vakantiebestemmingen. De 
meest exotische oorden worden 
ons aangeboden, culturele rondrei-
zen in andere continenten, met 
cruiseschepen over de wereldzee-
en, klimvakanties in de Himalaya 
of dichter bij huis een treinreis met 
de Trans-Siberië Express of gewoon 
een weekje relaxen op één van 
onze Waddeneilanden. Onder-
weg zal een beschermheilige zeker 
van pas komen.

De bekendste is natuurlijk St.-Chris-
toffel. Van oudsher kent iedereen 
hem. Hoewel hij één van de 
 heiligen is die inmiddels van de 
officiële heiligenkalender is afge-
voerd omdat zijn persoon puur op 
legendes zou zijn gebaseerd, blijft 
hij nog steeds een grote rol spelen 
in de volksdevotie bij mensen 
onderweg. Volgens een verzonnen 
verhaal zou Christophorus een reus 
uit Kanaän zijn geweest die het 
christendom predikte en wonderen 
verrichtte. Tijdens zijn leven had hij 
één wens: dienaar te zijn van een 
machtig persoon. Op aanraden 
van een kluizenaar ging hij op 

zoek naar Christus door reizigers 
zijn diensten aan te bieden en ze 
over een kolkende rivier te dragen. 
Meestal wordt hij afgebeeld als 
een grote man met een donkere 
baard en in één hand een boom-
stam als staf. Dan verschijnt Chris-
tus hem in de gedaante van een 
kind. Hij neemt het kind op de 
schouder en voelt dat het tijdens 
het lopen steeds zwaarder wordt. 
Dit verhaal kent ook oudere versies 
die zich dan afspelen bij de Donau 
en de Nijl. Christoffel is de 
beschermheilige van de reizigers 
geworden. Vooral automobilisten 
hebben een Christoffelpenning aan 
boord of laten traditioneel rond 
zijn naamdag op 25 juli hun auto 
zegenen.

Bedevaartgangers naar Santiago 
de Compostella bidden tot de H. 
Jacobus Maior (25 juli) die volgens 
een legende in Spanje gepredikt 

zou hebben. Ondanks sterke twij-
fels zou zijn geraamte op wonder-
baarlijke wijze ontdekt zijn in 
Iria  Flavia (sindsdien Santiago 
genoemd ). De huidige basiliek zou 
op zijn vindplaats zijn gebouwd.
Een andere reisheilige om aan te 
roepen is de H. Gertrudis van 
 Nijvel die reizigers en pelgrims 
onderdak bood in haar klooster en 
bij het afscheid een drankje aan-
bood onder het uitspreken van een 
speciale zegening. 

Een wel heel bijzondere plaats als 
reisheiligen nemen de Drie Konin-
gen in. Volgens het evangelie van 
Matteüs kwamen de Drie Wijzen 

uit het Oosten om het Christuskind 
te vereren. Ze namen een andere 
weg terug om Herodes te ontlopen. 
Volgens een legende uit de 12de 
eeuw zouden hun relieken door de 
H. Helena naar Constantinopel zijn 
gebracht, waarna ze via Milaan 
uiteindelijk in de Dom van Keulen 
zijn terechtgekomen. Wie van plan 
was een verre reis te ondernemen 
deed er wijs aan eerst naar Keulen 
te gaan om ter bescherming onder-
weg een zogenaamd ‘Driekonin-
gendoekje’ (of -briefje) te halen.

Na al deze bescherming hopen we 
alleen nog op goed weer want de 
regenheiligen kunnen ook nog roet 
in het eten gooien. Elk land, elke 
streek kent zijn eigen regenheili-
gen. Bij ons kennen we vooral de 
H. Margaretha van Antiochië (St.-
Margriet 20 juli). Volgens de 
legende weigerde zij Jezus en zijn 

apostelen onderdak te bieden. De 
buurvrouw die dat wel deed werd 
goed beloond. Toen ze na vertrek 
van de gasten begon te spinnen 
hield ze dat zes weken vol en ver-

diende daardoor veel geld. Toen 
Margaretha dat hoorde, besloot ze 
de volgende keer Christus ook 
gastvrij te ontvangen en zo ook 
beloond te worden. Alleen toen ze 
wilde gaan spinnen ging ze eerst 
nog even plassen en dat bleef zes 
weken duren. De weerspreuk getuigt 
hiervan: “Regen op St.-Margriet 
geeft zes weken boerenverdriet.”
Maar... met een paraplu kunnen 
we ver komen. Zelfs de parapluver-
kopers hebben een eigen schuts-
patroon: de H. Medardus van 
Noyon (8 juni)!

Een goede vakantie gewenst met 
veel mooi weer en ... mogen de 
reisheiligen u beschermen.

Lineke van Wolferen

bron: Beschermheiligen in de Lage Landen
366 Heiligendagen

Een naam is meer dan u denkt
Reisheiligen

St.-Christoffel

H. Jacobus Maior

H. Margaretha van Antiochië

De Drie Wijzen uit het Oosten H. Medardus van Noyon
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Kort Nieuws

 Dit kort nieuws begint met de vermelding van een 
jaarlijks feestelijke gebeurtenis. Op 30 maart sig-
naleerden enkele fraters moeder eend met maar 
liefst 17 jongen. Van de 17 hebben er 15 overleefd 
en zij zijn nu (begin juni) zover dat ze vliegles krij-
gen van hun moeder. De verwachting is dan ook 
dat ze ons spoedig zullen verlaten.

 Het algemeen bestuur bracht van 28 april tot 13 
mei een bezoek aan Nederland. Naast hun werk-
zaamheden (contacten met bestuur, diverse com-
missies en individuele fraters) was er ook tijd voor 
ontspanning. Zo werd er een bezoek gebracht aan 
de Keukenhof en een weekend doorgebracht in 
Issoudun, Frankrijk.

 Op 25 april bracht het orkest, met de naam ‘Vrije-
tijdsorkest’ uit Woerden, een bezoek aan ons huis 
in De Bilt. De muzikanten lieten de aanwezige toe-
schouwers genieten van hetgeen zij ten gehore 
brachten. Een opmerking van een aandachtig luis-
teraar: “Het lijkt wel of ze elk jaar beter worden.”

 De heer Van Mil, jarenlang organist in onze kapel 
en pianist bij feestelijke gebeurtenissen, overleed 
op 26 april. Een groot gemis, merkbaar tijdens 
vieringen in de kapel. Zonder orgelklanken zijn 
eucharistievieringen toch erg sober.

 Frater Hans Wennekes bracht van 2 april tot 11 
mei een bezoek aan Kenia. Hij werd daar gecon-
fronteerd met een vreselijke hitte. Temperaturen 
tussen de 40 en 50 graden ontnemen je de energie 
om wat ook maar te doen. Ondanks deze hitte 
kwam Hans met positieve verhalen thuis. Het pro-
ject Nadirkonyen loopt naar tevredenheid en onze 
Indonesische medebroeders lieten zien met enthou-
siasme hun werkzaamheden te verrichten.

 Mevrouw Anneke Wateler, administrateur, bereikte 
op 23 mei de AOW-gerechtigde leeftijd. Op 17 
mei werd door (oud-)bestuursleden en medewer-
kers met een etentje formeel afscheid van haar 
genomen. Overigens blijft Anneke na haar pensio-
nering ons bestuur bijstaan als financieel adviseur.

 Na ruim 20 dienstjaren nam Hélène van Rijswijk 
op 14 april afscheid. Onder belangstelling van alle 
bewoners, medewerkers en oud-collega’s werd de 
scheidende Hélène toegesproken door de overste 
en coördinator en werden er bloemen en een enve-
loppe met inhoud overhandigd.

Frater Wim Versteeg

Toen er dit voorjaar een project 
gezocht werd voor de vasteninza-
meling 2019 werd al snel het mis-
sieproject van de Medische Mis-
siezusters in Congo (Afrika) 
genoemd. Het artikel in de laatste 
Onder Ons: ‘In gesprek met Zuster 
Martina Vijverberg’ heeft daar 
zeker toe bijgedragen. 

Het CDI-Bwamanda-project (het 
Centre for Development Integral-
Bwamanda-project) bestaat inmid-
dels een halve eeuw en is gevestigd 
in het noordelijk evenaarsgebied in 
de Congo. Het CDI-Bwamanda 
heeft meer dan 800 personen in 
dienst. Er zijn verspreid 10 centra 
gevestigd, alsmede een in Kinshasa 
en een in Bandunu. Het hoofddoel 
van het project was het gebied met 
ongeveer 2 miljoen inwoners voor-
uit te helpen in zijn ontwikkeling. 
Op economisch vlak steunde het 
project de organisatie en het werk 
van de landbouwers ter plaatse en 
men werkte aan het uitbouwen van 
economische en commerciële acti-
viteiten en de organisatie van soci-
ale diensten ten bate van de bevol-
king. Het werd gerealiseerd door 
een deel van de landbouwproduc-

tie op te kopen, te verwerken en te 
verkopen in Kinshasa. Daardoor 
had de bevolking een belangrijke 
bron van inkomsten waarmee ze 
toegang kreeg tot activiteiten op 
sociaal niveau zoals onderwijs, 
drinkwater en gezondheidszorg. 
Zo werden er zeven scholen in de 
omgeving opgericht, zowel lagere, 
technische als beroepsscholen. 
Door de terugloop van de kwaliteit 
van het onderwijs is het CDI recent 
gestart met een nieuw onderwijs-
project waarbij scholen en alfabeti-
serings- en opleidingscentra inten-
sief ondersteund worden. Zuster 
Martina Vijverberg, die breed 
organisatorisch werkzaam was, en 
haar medezuster Mathilda Boeren, 
die zich met gezondheidszorg 
bezig hield, hebben in hun werk-
zame tijd een grote bijdrage gele-
verd om de plaatselijke bevolking 
op weg te helpen en aan te sturen.
Ondanks alle inzet en goede 
bedoelingen kan zo’n project 
alleen blijven bestaan door subsi-
dies en financiële en mentale steun 
van de achterban. Naast de subsi-
dies van de Europese Commissie 
en de Belgische overheid is men 
ook afhankelijk van de financiële 

ondersteuning van stichtingen, ver-
enigingen, bedrijven, scholen en 
andere organisaties.
In het Fraterhuis in De Bilt werd de 
start van de vasteninzameling voor 
dit project gemaakt met het plaat-
sen van twee grote posterborden 
met foto’s en foldermateriaal in de 
hal. Hier kon men een indruk 
opdoen van het CDI-Bwamanda-
project in de Congo.
Bij de ingang van de kapel kon 
men een donatie kwijt. Op de eer-
ste zondag van de vasten werd het 
project gepresenteerd en ten zeer-
ste aanbevolen. De extra toelich-
ting die zuster Martina Vijverberg 
en haar medezuster Mathilda Boe-
ren gaven na de misviering van de 
vierde zondag in de vasten heeft er 
zeker aan bijgedragen dat hun 
mooie missieproject goed werd 
bedacht door de kapelgasten, 
 fraters en zusters. Het prachtige 
bedrag van 1500 euro dat uitein-
delijk was binnengekomen maakte 
de Pasen extra feestelijk. 
Moge het CDI-Bwamanda-project 
nog vele jaren met succes zijn 
voortgang vinden.

Lineke van Wolferen

Vasteninzameling 2019 Fraterhuis St.- Jozef
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Voor frater Hans voelt Turkana als 
een tweede thuis; het is het halfdro-
ge land waar hij een derde van zijn 
leven heeft doorgebracht. Zijn liefde 
voor de Turkanakinderen, met name 
voor de kinderen van de straat en 
uitgebuite kinderen, overwon alle 
uitdagingen waarmee hij gecon-
fronteerd werd, zowel qua milieu 
met warm weer, stoffige plaats, 
gebrek aan regens als met de uitda-
gingen die hij ondervond tijdens de 
aanvang van dit prachtige program-
ma. Zijn moed om alle uitdagingen 
aan te gaan, heeft hij 26 jaar lang 
bewezen vanaf het moment dat hij 
in 1991 begon tot zijn pensionering 
in september 2017.

Zijn geweldige idee om een revali-
datiecentrum voor straatkinderen in 
Turkana te starten, heeft zijn vruch-
ten afgeworpen. Er zijn veel suc-
cesverhalen gegrift in de harten 
van Turkanamensen en het hele 
land omdat er velen zijn die dank-
zij hun verblijf in Nadirkonyen nu 
werken in alle uithoeken van het 
land. En van degenen die toegela-
ten zijn tot het hoger onderwijs zijn 
nog meer succesverhalen te ver-
wachten. Sinds frater Hans in 1991 
het centrum oprichtte, hebben 
1500 mensen geprofiteerd van zijn 
aanwezigheid en velen van hen 
werken nu bij overheidsinstellingen 
en ngo’s of zijn zakenmensen 
geworden.

Tijdens zijn bezoek aan Lodwar in 
april/mei heb ik frater Hans geïn-
terviewd over zijn werkervaringen 
in Kenia, met name in Turkana. Hij 

Bericht uit Lodwar

Terugblik op het apostolisch werk van frater Hans Wennekes
in Lodwar, District Turkana, Kenia

legde uit dat hij ongeveer vijf jaar 
in Kisumu werkte voordat hij in 
1991 naar Lodwar kwam. In het 
jaar 1991 kwam hij naar Lodwar 
voor een huisbezoek aan een kind 
uit Turkana. Hij was op zoek naar 
pater Dolan, van wie hij wist dat hij 
er wel een nacht zou kunnen loge-

ren. Maar pater Dolan was niet 
thuis. Het was bisschop Mahon, 
die frater Hans toen uitnodigde en 
bij die gelegenheid vroeg de bis-
schop frater Hans in een informeel 
gesprek of hij kans zou zien een 
revalidatiecentrum voor straatkin-
deren in Turkana te starten omdat 

er veel straatkinderen rondzwier-
ven in de stad Lodwar.

Natuurlijk waren er opstartproble-
men, zei frater Hans, zoals op 
welke plek begin je, hoe financier 
je zoiets en waar haal je personeel 
vandaan om zo’n centrum te leiden?
Maar naarmate de tijd verstreek, 
kwamen ook de oplossingen. Na 
overleg met de bisschop was het 
Lokiriama Center de eerste plaats 
om straatkinderen te ontvangen. 
Dat was in een deeltijdprogramma, 
vooral tijdens de schoolvakanties, 
omdat Lokiriama werd gebruikt 
voor studies. In het begin werd 
alleen geld ontvangen van de 
Utrechtse fraters, later kregen ze tot 
2015 steun van Cordaid en van 
Terre des Hommes Nederland.

Nadirkonyen heeft in termen van 
faciliteiten veel ontwikkeling door-
gemaakt sinds het werd gestart; het 
kreeg een permanente structuur 
zoals klaslokalen, personeelsruim-
ten, een administratief blok, slaap-
zalen, een gastenverblijf, keuken en 
eetzaal. In termen van geleverde 
diensten heeft het centrum sinds 

2008 kinderen opgenomen die zijn 
uitgebuit, dan gaat het over kinder-
arbeid, seksuele uitbuiting van kin-
deren en vroegtijdige huwelijken 
van kinderen. In 2010 werd er een 
programma opgezet om gemeen-
schapsbewustzijn over kinderrech-
ten te creëren via Akicha Radio en 
de Hasona radio- en kinderrechten-
club, een programma dat op ver-
schillende basisscholen in de pro-
vincie Turkana gehoor vond.

Nadirkonyen heeft onder leiding 
van frater Hans veel bereikt. Dan 
gaat het niet alleen om succesverha-
len van formeel begunstigden, maar 
ook en vooral om verdediging van 
kinderrechten. Veel mensen hebben 
hun leven door de tussenkomst van 
frater Hans een andere richting kun-
nen geven. Nadirkonyen speelt 
daarbij zijn rol door het creëren van 
de juiste omgeving om straatkinde-
ren te rehabiliteren en hen weer te 
integreren in de maatschappij. 
De gemeenschap erkent het goede 
werk dat frater Hans deed en hoopt 
de dienstverlening aan de straat-
kinderen in Turkana voort te zetten. 
Het betekent dat de huidige staf en 

het management van het centrum 
hand in hand samenwerken om de 
verwachtingen van de gemeen-
schap waar te maken.

Het Centrum is al 28 jaar actief en 
de missie en visie zijn tot nu toe 
nog steeds relevant. Er zijn nog 
steeds veel kinderen die rondzwer-
ven in de straten van Lodwar op 
zoek naar een manier om te overle-
ven. Een flink aantal van hen is al 
volwassen en betrokken bij drugs-
misbruik. Onveiligheid zal in de 
toekomst een grote uitdaging zijn. 
Zonder de juiste interventie van 
verschillende belanghebbenden 
ontstaat er een vernietigende situa-
tie en zullen criminele bendes een 
plaats krijgen in de samenleving.
De terugtrekking in 2015 van Terre 
des Hommes als donor had een 
enorme impact op de duurzaam-
heid van het centrum. Op dit 
moment draait het centrum op basis 
van een reservefonds en kleine 
donoren. De moeilijkheden bij het 
vinden van nieuwe donoren zullen 
het op termijn onmogelijk maken 
om het centrum nog lang in bedrijf 
te houden. De inspanningen van 
frater Hans en enkele ruimhartige 
donoren uit Nederland doen dit tot 
nu toe. Zonder tussenkomst echter 
van nieuwe donoren zal dit verba-
zingwekkend goede werk het in de 
toekomst niet redden.

frater Alexius Luna
Vertaling uit het Engels door Adri Vergeer

Op de eerste foto steekt frater Hans met kin-
deren en personeel van Nadirkonyen op 11 
april de kaarsjes aan op zijn verjaardags-
taart.
Op de tweede foto hierboven bekwamen 
studenten zich tijdens hun vakantie in com-
putervaardigheden, zoals het verzenden van 
feedback.
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Voor Onder Ons   

MAART  
25 J.T.H. € 20,-
21 A.K. € 15,-
18 A.L. € 10,-
   
APRIL   
26 H.M.K. € 25,-
 M.J.v D. € 20,-
24 T.G.B. € 25,-
18 G.A.E.v M.S. € 30,-
14 G.J.J.v E. € 30,-
10 T.J.M.vd Z. € 40,-
9 A.J.M.N. € 25,-
4 J.C.S. € 35,-
3 H.A.vL. € 15,-
2 T.L.M.B. € 75,-
 W.C.M. € 25,-
1 G.M.F. € 30,-
 
MEI 
27 M.J.B.dV. € 25,-
11 J.C.V. € 25,-
7 J.J.vB. € 15,-
3 M.T.J.A.A.-R. € 25,-
   

Hartelijk dank voor uw welkome giften.

Voor Fraters in Kenia  
 
MAART
12 P.B. €    100,-

APRIL 
26 H.M.K. € 40,-
17 H.J.M.v B. € 25,-
1 G.C.T.Z. € 70,-

MEI
G.M.T.A.vG.H. € 100,-

GIFTEN  tot  JUNI  2019

VAKANTIEKRIEBELS
De komende twee maanden is het 
weer zo ver, vakantie! Wij hier in 
het Westen reizen naar het Oosten 
of Zuiden en onze buren komen 
juist naar het Westen of Noorden. 
We blijven trekkers, nomaden van 
oudsher. Waar komt die behoefte 
aan reizen vandaan? Het heeft 
naar mijn gevoel te maken met 
onze persoonlijke ontwikkeling. 
Onze behoefte aan blikverruiming. 
Het is in de laatste honderd jaar 
dat de mens uit zijn isolement geko-
men is. Niet enkel in Europa maar 
ook in andere continenten zien we 
dit gebeuren. Lag onze horizon in 
de vorige eeuw niet verder dan het 
naburig dorp of de eigen regio, nu 
zijn reizen naar verre landen heel 
gewoon. De wereld is een dorp 
geworden. We denken niet meer 
vanuit onze woonplaats, regio of 
ons land, we denken globaal. En 
dit is nog niet het einde. Binnen 
twintig jaar zullen we zelfs afreizen 
naar de maan. Een expeditie naar 
Mars zal ooit de volgende stap 
zijn. Want het universum moet ver-
kend worden. Jong afgestudeerden 
zien we steeds vaker deze behoefte 
om te reizen invullen. Deze back-
packers maken na afronding van 
hun studie verre reizen voordat zij 
aan een baan beginnen. Ik gun het 
ze van harte. De ervaring leert dat 
kennis nemen van andere culturen 
je een ruimere blik op de wereld 
geeft. Ontdekken dat een hectische 
maatschappij als de onze helemaal 
niet vanzelfsprekend is, blijkt wel-

dadig. Daarbij kan de mogelijke 
cultuurschok die sommigen opdoen, 
wanneer zij geconfronteerd wor-
den met de tegenstellingen, een 
impact hebben op de rest van hun 
leven. Dat is positief.

De senioren onder ons, jong 
bejaard of al wat ouder zijn ook 
reislustiger dan ooit te voren. Kwa-
men onze ouders niet verder dan 
een dagje Zandvoort, naar de 
speeltuin of dierentuin met de kin-
deren, nu zijn mensen reislustig en 
grijpen hun kans zo lang als het 
kan. Landen als Indonesië, Japan 
of Rusland zijn toppers. Turkije, 
Spanje of Frankrijk heeft iedereen 
de vorige eeuw al gezien. Enge-
land en Ierland kun je zelfs in een 
midweek doen. Mocht de Brexit 
ooit doorzetten is het misschien wel 
goed om nog eens naar Engeland 
te gaan voordat we straks weer 
geld moeten wisselen en uren 
wachten bij de douane.

Opvallend is dat de vakantie in 
eigen land steeds meer ‘in’ raakt. 
Mensen ontdekken dat Nederland 
mooi is en veel afwisselend land-
schapsschoon te bieden heeft. Ook 
onze historische steden zijn een 
enorme rijkdom en niet te vergeten 
onze musea. De eilanden zijn zelfs 
zo in trek dat er op bepaalde tijden 
een stop ingelast moet worden om 
het bezoek van toeristen in goede 
banen te leiden.
Heeft u nog steeds zin om op 
vakantie te gaan? Ik hoop het. 
Maar wat als de ouderdom toe-
slaat met tekorten en gebreken. 
Zelfs dan is er tegenwoordig een 

mogelijkheid om via zorghotels er 
even helemaal uit te zijn. Dit geeft 
letterlijk lucht aan mantelzorgers 
zowel als aan degene die zorg 
nodig heeft. 
Een fietsvakantie in eigen land 
biedt ook talloze mogelijkheden. 
Een heerlijk nostalgische vakantie 
is het bezoeken van oude plekjes 
waar je als kind op de camping 
was. Dan gaat je hart weer open. 
Die oude disco blijkt er nog steeds 
te zijn. Helemaal genieten is het als 
je dit met je kleinkinderen kunt 
doen. De sensatie van de schom-
mel of wipwap waar jij als kind op 
gezeten hebt, herhaalt zich in jouw 
kleinkinderen. Dat is genieten. 
Toets voor vertrek wel het juiste 
adres in op je tomtom. Anders loop 
je het risico dat je in het Zeeuwse 
Maartensdijk terecht komt in plaats 
van Maartensdijk bij Utrecht. Nog 
erger overkwam dat jonge stel dat 
naar een camping wilde vlakbij 
fameuze grotten. Ze vertrouwden 
volledig op hun navigatie. Laat 
aangekomen op de camping kre-
gen ze een plekje. Toen ze de vol-
gende morgen de campingeige-
naar vroegen waar die fameuze 
grotten waren, keek de man ver-
wonderd. “Grotten?” zei hij. “Dan 
moet je hier helemaal niet wezen, 
die zijn in het zuiden. Wij hebben 
hier alleen maar een strand.” Ik 
hoop dat u dit bespaard blijft. Pret-
tige zomer toegewenst!

Maarten
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