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Van de redactietafel
Uren, dagen, maanden, jaren,
vliegen als een schaduw heen. Het
jaar 2019 loopt ten einde en Kerstmis staat voor de deur, met Oud en
Nieuw in het verschiet. Hierbij ontvangt u ons kerstnummer. Wat hebben wij voor u in petto?
Allereerst hebben wij de In Memoriams van twee overleden medebroeders: frater Willibrordus Hilhorst en frater Roland Disch. Twee
groepsgenoten uit hun noviciaatstijd, die kort na elkaar overleden
zijn. Wij gedenken hun vruchtbare
leven en waardevolle bijdrage aan
kerk, congregatie en wereld.
Ook nemen we afscheid van
ons zeer gewaardeerd redactielid
mevrouw Adri Vergeer. Na zo’n
twaalf jaar stopt zij met haar bijdragen van artikelen en het vele
werk achter de schermen. Frater
David Mullink geeft in zijn
afscheidsartikel een inkijkje in het
vele redactiewerk dat Adri al die
jaren verrichtte. Wij zullen haar
node missen.
De rubriek ‘Een naam is meer dan
u denkt’ heeft vele positieve reacties opgeleverd. Wij ontvingen
zelfs een bericht dat de drie koningen als reisheiligen geholpen hadden. Na een reis met veel ongemakken werd de hulp van deze
reisheiligen ingeroepen. De ongemakken verdwenen... zo vernamen
wij. De wondere wereld van de
heiligen en hun namen staat dit
keer in de sfeer van Kerstmis.
Mevrouw Lineke van Wolferen
neemt ons mee naar ‘de stallen van
Sint-Jozef’. Van het Fraterhuis Sint-

Het kolommetje staat dit keer op
naam van Fleur. Zij schrijft niet over
Kerstmis, maar over een onderwerp
dat in onze tijd zeker zoveel aandacht vraagt: ‘het klimaat’. Moeten
we ons echt zorgen maken, wat
kunnen we doen en wat wordt er al
gedaan. Spinoza had hier zijn
eigen filosofie over aldus Fleur. Ik
ga het verder niet verklappen, laat
u verrassen.
Jozef wel te verstaan. Die hebben
een geheel eigen geschiedenis zo
blijkt.
De nieuw gestarte rubriek ‘Kijken
in de ziel’, waarvan in het vorige
nummer de eerste aflevering, leverde ook diverse positieve reacties
op. Deze rubriek krijgt dus een
vervolg in dit nummer. Dit keer
wordt er aandacht gegeven aan
Kerstmis en zijn oorsprong als winterfeest in Europa, maar ook als
een moment waarin God in ons
‘geboren’ kan worden. Een interessante ‘kerstoverweging’ dus.
Zoals gebruikelijk hebben we dit
jaar een kerstverhaal opgenomen.
‘Kerstmis voor Christiaan’ is een
eigentijdse variant op het bekende
Russische kerstverhaal ‘De wonderlijke kerst van vadertje Panof’.
Vanuit Lodwar, Kenia, ontvingen
wij via Frater Alexius het verhaal
van Magdaline Ewalan. Een meisje
van 15 jaar, woonachtig in het
Centrum. Zij vertelt over haar ervaringen met Kerstmis in het straat
kinderencentrum Nardikonyen en
Kerstmis zoals zij dit vierde thuis in
haar eigen dorp. Een hemelsbreed
verschil.

Ook hebben we in dit laatste nummer van 2019 de belangrijke verjaardagen en jubilea voor het jaar
2020 voor u opgenomen. Die kunt
u alvast in uw nieuwe agenda noteren.
De vaste rubrieken Kort Nieuws en
Ons zijn voorgegaan brengen u
helemaal op de hoogte van het
nieuws in fraterland en onze dierbare overledenen.
Het gedicht op pagina 4 en op het
achterblad zijn weer afgestemd op
de tijd van het jaar. Het lied ‘Met
de kerst’ brengt ons in de kerst- en
wintersfeer. Op de achterpagina
dit keer ‘Een lied voor oudjaar’,
compleet met noten afgebeeld, u
kunt het dus nog zingen ook.
Rest mij nog u mede namens de
overige redactieleden, een Zalig
Kerstmis en een Gezond en Gelukkig Nieuwjaar toe te wensen.
frater Ton Oostveen
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Afscheid
Scheiden doet lijden, afscheid
brengt leed: Wil Derby, Johnny
Jordaan, Willy Alberti, de Zangeres
Zonder Naam en Manke Nelis, ze
zingen er allemaal over, een ware
smartlap.
Het Bijbelboek Prediker echter zegt:
Alles heeft zijn uur, alle dingen
onder de hemel hebben hun tijd.
Een tijd om te huilen en een tijd om
te lachen, een tijd om te zoeken en
een tijd om te verliezen, een tijd om
te bewaren en een tijd om weg te
doen.
Dus ja, met ‘scheiden’ kun je waarschijnlijk meerdere kanten op.
Maar laat ik maar meteen de aanleiding tot deze stelling prijsgeven:
met instemming van het bestuur dat
mij benoemde, ga ik per 1 januari
2020 stoppen als redactielid. Deze
Onder Ons wordt dus de laatste
waarin ik in die functie opereer.
Onder Ons verschijnt zoals u weet
vier keer per jaar. Twee maanden
voordat een nummer verschijnt,
begint de voorbereiding met een
redactievergadering. Daarin wordt
gezamenlijk teruggekeken op het
laatst verschenen nummer, worden
plannen gemaakt over wat er in het
volgende nummer zoal geplaatst
kan en/of moet worden en worden
taken verdeeld. Daar komen we
altijd wel uit.
Dan volgt een periode waarin inter
views worden afgenomen en materiaal en informatie verzameld en
worden artikelen geschreven over
de te plaatsen onderwerpen en
projecten. Er wordt vertaalwerk
gedaan, lay-out bekeken, plaatjes
gezocht om de boel wat op te fleu-

ren en foto’s gemaakt of uit het
archief gehaald om ze (al dan niet
bewerkt) te gebruiken ter illustratie
van teksten. We krijgen daar meestal zo’n vier weken de tijd voor en
die hebben we wel nodig ook.
Vaak is het zelfs moeilijk de afgesproken deadline te halen.
In de vier weken die dan volgen tot
u het blad ontvangt gaan alle concepten naar de drukker, worden
drukproeven bekeken en waar
nodig onjuistheden, taal- en typefoutjes eruit gehaald, het adressenbestand bijgewerkt. Alles bij elkaar
dus best een klus, een klus die me
zo’n vier tot vijf weken per nummer
kost, wat neerkomt op vier tot vijf
drukke maanden per jaar.
Daar wil ik beslist niet over klagen,
integendeel. Als ik vertrek, ben ik
bijna 12 jaar redactielid geweest
en ik heb het werk altijd met heel
veel plezier gedaan.
Maar ook ik word ouder en ben nu
de 70 gepasseerd en alweer zo’n
7 jaar met pensioen. Daar komt bij

dat mijn echtgenoot in december
zijn laatste bestuursfuncties neerlegt na ruim 40 jaar in allerlei
besturen en raden van toezicht
enz. actief te zijn geweest. Hij wil
zijn verdere jaren vrij kunnen invullen en het leek mij een goed idee
om daarin mee te gaan en mijn
bezigheden voor Onder Ons vaarwel te zeggen; dan hebben we
allebei onze tijd ter vrije besteding.
En om nog even in de trant van
Prediker te blijven: er is een tijd van
komen en er is een tijd van gaan,
maar de tijd van gaan is nu gekomen.
Ik wil iedereen bedanken waar ik
de afgelopen jaren mee gewerkt
heb, vooral de fraters, maar beslist
ook al degenen waar ik voor interviews of ter verzameling van materiaal contacten mee had. De medewerking die ik kreeg heb ik altijd
als weldadig ervaren.
Dank u hartelijk en het ga u goed.
Adri Vergeer
5
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In dankbare herinnering aan

frater Willibrordus Hilhorst
20 februari 1928 – 11 september 2019

Dit jaar 15 augustus was het 73
jaar geleden dat Willibrordus
begon als frater van Utrecht. Het
was vlak na het einde van de oorlog waardoor het noviciaat in het
kasteel Heemstede te Houten
gevestigd was. Met 15 jonge mannen begon hij daar de voorbereiding op zijn kloosterleven. De
opleiding tot onderwijzer volgde
hij op onze St.-Jozefkweekschool in
Zeist. Daarna ging hij werken op
lagere scholen, achtereenvolgens
in Zeist, Utrecht, Amersfoort en
weer in Utrecht. In 1973 stierf frater
Prudentius, waardoor Willibrordus
naast de taak op school ook voor
de tuin mocht zorgen. Toen al bleek
dat de aandacht van Willibrordus
zowel uitging naar lesgeven als
naar de natuur.
Het was in die jaren dat Willibrordus op school stond gebruikelijk
dat fraters naast de schooltaak ook
andere werkzaamheden op zich
namen. Zo werd Willibrordus leider
bij de voetbalvereniging Zwaluwen
Vooruit en behaalde het diploma
scheidsrechter. Ook was hij medewerker op het catechetisch instituut
‘De Beiaard’. Een werk dat door
pater Van Ginneken en het Gezelschap van de Vrouwen van Bethanië in de vorige eeuw is begonnen.
Dat werk heeft hij, in de avonduren,
zo’n 20 jaar gedaan en begeleidde
daardoor om en nabij 30 geloofsleerlingen.
In de meer dan 20 jaar dat hij in
Utrecht gewoond heeft is ook het
sporten met de Atletiekvereniging
Phoenix in het Panbos een weke6

lijkse vrijetijdsbesteding geworden.
Begin jaren tachtig vroegen de
Broeders van Dongen leerkrachten
voor Curaçao. Dit leek hem een
enorme uitdaging. Maar het werk,
in een warm klimaat met veel improvisatie, bleek niet echt bij hem te
passen en hij keerde terug naar
Nederland. Hij ging naar Borculo,
waar hij tot zijn pensioen op diverse scholen verschillende taken vervulde. Enkele jaren na zijn pensionering verhuisde hij naar Arnhem.
In 2009 kwam Willibrordus in het
Fraterhuis St.-Jozef te De Bilt.
Over hoe Willibrordus zijn liefde
voor de natuur ontdekte, zegt hij
zelf: “In 1958 gaf ik les op een
school in Amersfoort. Met frater
Efrem Stein bezocht ik het natuurgebied de Treek. Deze frater was
een groot vogelkenner. Van frater
Majella leerde ik de verschillen
zien tussen allerlei paddenstoelen
en zwammen. Al deze kennis heb
ik daarna zelf uitgebreid en veel
geleerd over vlinders en bijen. Zo
heb ik onder andere door mijn
mede
broeders de liefde voor de
natuur ontdekt.”

Willibrordus stak zijn kennis over
de natuur niet onder stoelen of
banken, hij vertelde er graag over.
Hij merkte in de natuur ook meer
op dan anderen, die alleen maar
keken, soms zagen. Ik hoorde het
verhaal van iemand die tijdens een
wandeling in het bos ‘de frater’
tegenkwam. “Hij wist ons te vertellen dat er een uil in een boom zat.
Inderdaad prachtig vonden wij
dat. Toen we een keer in datzelfde
bos wandelden hebben we de uil
niet gezien, we konden zelfs de
boom niet terugvinden waar die uil
toen in zat.”
In zijn Borculo-tijd kwam de bekende wildeplantentuin oftewel vlinder
tuin in beeld. Eerst waren het wilde
planten en frater Jeroen wist daar
alles van en van hem heeft Willibrordus heel veel geleerd, ook
door rondleidingen te geven. In
1989 vroeg een 17-jarige studente
biologie of zij vlindersoorten mocht
inventariseren. Ze kwam tot zo’n
22 soorten. De medebroeders in
Borculo noemden die jongedame
het ‘vlindermeisje’ en Willibrordus
was haar zeer dankbaar voor alles
wat hij van haar geleerd heeft en
later zelf heeft kunnen doorvertellen. Zo kwam van het een het
ander en werd er een vlinderwerkgroep opgericht. In zijn Borculo-tijd
werd hij ook langzamerhand
steeds bekender in Nederland.
Vanaf 2001 ging hij de Fenolijn
inspreken, onderdeel van het programma Vroege Vogels. Die
bekendheid ging in de loop der
jaren zelfs zover dat men mij wel
eens aansprak met: “Bent u een
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frater van Willibrordus?” Mijn antwoord was dan steevast: “Nee,
frater Willibrordus is er een van
ons”.
In Arnhem was de ruimte rond het
huis uiteraard niet te vergelijken
met die van Borculo, maar toch
wist Willibrordus ook in Arnhem
een kleine vlindertuin te organiseren. Daar legde hij ook contacten
met een veldstudiegroep, die elke
woensdagmorgen eropuit trok. Het
was de tijd dat Willibrordus nog
goed in staat was om te fietsen.
Ook zijn populariteit groeide, door
de wekelijkse uitzendingen van
Vroege Vogels. Het zinnetje “Met
frater Willibrordus in De Bilt...
Arnhem… Borculo…” was telkens
te horen bij de Fenolijn. Al 18 jaar
verzamelt men waarneming van
eerstelingen en andere fenomenen
uit de natuur. Willibrordus wilde de
luisteraar samen met zijn waarnemingen altijd iets bijbrengen en
meegeven. Dat vooral maakte ‘de
frater’ geliefd bij de luisteraar.
We hoorden hem onlangs nog
toen het programma Vroege Vogels
op een waardige wijze het overlijden van frater Willibrordus” herdacht. Nog één keer hoorden we:
“Met frater Willibrordus in De Bilt...,
… 24 mei met bezoekers naar
Oostbroek, ik pak dit jaar de vlinderkast uit de schuur en verrassing!
De eerste pop van de koninginnenpage was uitgekomen. Op 25 mei
heb ik die de vrijheid gegeven.”
Door dit regelmatig bellen naar de
Fenolijn werd ook het leven van
Willibrordus zelf gevolgd. Als Willi
brordus twee weken niet te horen
was op de radio, vroegen luisteraars zich af of het wel goed ging
met de frater. Een columnist van het
dagblad Trouw, Ger Groot, schreef
daarover in 2017: “Het leven raakt
een beetje uit het lood wanneer we

frater Willibrordus niet meer horen”.
Maar zodra hij weer kon, vertelde
hij over het eerste oranjetipje en de
bloeiende planten, vroeger in de
tuin van frater Jeroen bij het klooster in Borculo. Later vanuit Arnhem
en de laatste jaren vanuit het fraterhuis in De Bilt. De laatste jaren
merkte men ook dat hij steeds minder vaak buiten kwam. De waarnemingen kwamen steeds vaker van
vlakbij het klooster of vanuit het
Landgoed Oostbroek.

Vijf jaar geleden was frater Willibrordus net hersteld van een ziekte
die hem een tijdje aan bed gekluisterd had gehouden. Verslaggever
Henny Radstaak zocht hem toen
op in het Fraterhuis Sint-Jozef in De
Bilt en vroeg: “Speelt het geloof
nog een rol bij de aandacht en
liefde voor de natuur?” Willibrord
antwoordde: “Als ik dood ga, dan
geloof ik dat ik een verheerlijkt
lichaam krijg, zoals wij dit noemen.
Hoe ik me dat moet voorstellen
weet ik niet, maar het is zoiets als
die rups die de metamorfose ondergaat naar vlinder.”
Willibrordus was zich er zeer goed

van bewust dat hij de laatste jaren
in een kwetsbare levensfase was
gekomen. Hij kon steeds minder en
diverse kwalen brachten hem regelmatig in doktershanden. Maar
zolang het hem gegeven was, bleef
hij met behulp van de vervoersmogelijkheden, Valys of Regiotaxi en
later de scootmobiel, vrienden en
bekenden van vroeger opzoeken
of nodigde hij hen uit naar hem toe
te komen. Bij al die ontmoetingen
was hij een echte verhalenverteller,
maar soms wist hij daar niet mee te
stoppen.
Er is nu een einde gekomen aan de
contacten die wij met hem hadden.
De scootmobiel, die hem telkens
bracht waar hij maar wilde, is Willibrordus ook fataal geworden. Op
30 augustus kwam hij in het ziekenhuis terecht, waar een tweetal
operaties noodzakelijk bleek. Frater
Willibrordus is toen op de intensivecareafdeling gekomen en was
al snel niet meer aanspreekbaar.
Het plan was dat hij naar huis zou
komen om daar te sterven. Dat
heeft niet zo mogen zijn.
Wij zijn enerzijds geschokt door
dit overlijden, maar toch ook dankbaar dat hem een lange lijdensweg
is bespaard gebleven. Zijn stem zal
zondag ‘s morgens niet meer te
horen zijn in het programma Vroege Vogels. Maar wij hebben het
vaste vertrouwen dat hij een voorspreker is geworden bij onze
Schepper, om ons meer bewust te
maken dat de natuur en ons klimaat
al onze aandacht verdienen.
Frater Willibrordus, bedankt voor
de inspirerende wijze waarop je
jouw religieus leven geleefd hebt
en voor de liefde die je ons hebt
bijgebracht voor de natuur.
A Dieu, tot ziens bij God.
frater Wilfried van der Poll
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Kerstmis voor Christiaan
Christiaan was de oude schoenmaker van het kleine
kerkdorp. Zijn vrouw Marieke was al enkele jaren
overleden. De kinderen waren uitgevlogen en woonden allemaal ver weg, één zelfs in het buitenland. Zijn
schoenenwinkel had hij aan de kant gedaan. Nu
repareerde hij enkel nog wat schoenen gewoon omdat
hij dat leuk vond. Chris, zoals de mensen hem in het
dorp noemden, vermaakte zich prima, maar de feestdagen waren vaak eenzaam. Hij vond veel steun bij
zijn Bijbeltje. Bijna elke avond zat hij er in te lezen.
Mooie verhalen, maar soms wel wat bloederig vond
hij. De Barmhartige Samaritaan was een van zijn lievelingsverhalen. Vanavond wilde hij het verhaal lezen
over de komst van de Mensenzoon. Nee, niet over
Kerstmis, maar de eindtijd. “Ik had honger en je hebt
me te eten gegeven, dorst en je hebt me te drinken
gegeven.” Ja, daar had hij het, Mattheüs 25.
Chris las half-hardop de tekst, het was een lang ver8

haal en ook wel een beetje moeilijk. Hij dacht erover
na en toen leek het of hij een stem hoorde. Droomde
hij nu of kwam de stem van buiten? “Christiaan,
Chris...” “Ja, dat ben ik, wie ben je, wat is er?” “Ik ben
Jezus, waarover je zojuist gelezen hebt. Morgen kom
ik bij je op bezoek.” “Morgen? ... Eh ja, dat kan, ik
ben morgen thuis, U bent welkom.” Het werd stil. Had
hij gedroomd of was hij weggesuft? Nee, de stem had
duidelijk geklonken: “Morgen kom ik bij je op bezoek.”
Nou, dan zal ik maar wat lekkers bij de koffie in huis
halen en dan ga ik nu maar naar bed. Hij kon moeilijk
in slaap komen. Had hij het echt niet gedroomd? Nee,
de stem had zo duidelijk geklonken.
De volgende morgen was hij al vroeg op. Hij ging
gauw even naar de kleine dorpswinkel om wat lekkers
in huis te halen. Ik wil de koffie bijtijds klaar hebben,
dacht hij. De kamer was op orde en de kerstboom,
ach ja, die kerstboom ... Eerst het bezoek en dan kij-
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ken we wel verder. Chris had al wel zijn adventstrapje
met zeven kaarsen voor het raam staan en gisteren
had hij de ster voor het raam gehangen. Maar de
boom... Ach straks...
Terwijl de geur van verse koffie het kleine kamertje
vulde, zette Chris alvast twee kopjes klaar en melk en
suiker. En een schaaltje met kerstkransjes en wat kerstchocolade. Hij had met niemand over het bezoek
gesproken toen ze in de supermarkt vroegen of hij
misschien bezoek kreeg. Ja het was ook allemaal wat
vreemd. Toen de koffie doorgelopen was hoorde hij in
de verte een auto. Het was de strooiwagen van de
gemeente. Dan moet Dirk ook nog werken, dacht hij.
De wagen hield stil vlak voor het huis. De voorkant
hing scheef. Ja hoor, een lekke band. Dirk stapte uit en
liep om de wagen heen. “Moet ik eerst nog naar de
garage ook,” mompelde hij. Christiaan dacht: zal ik
hem even helpen? Maar ja, hoe moest dat
dan met het bezoek? Intussen was het
licht gaan sneeuwen. Chris riep vanuit
de deuropening: “Dirk ik kom je even
helpen hoor!” Toen ze klaar waren,
zei hij: “Heb je zin in een kop koffie?” “Nou, dat sla ik niet af,” zei
Dirk. Tijdens het koffiedrinken keek
Christiaan zo nu en dan even naar
buiten. “Verwacht je iemand?” vroeg
Dirk. “Eh.., ja maar je zit me niet in de
weg hoor.” Dirk dronk zijn koffie uit en
stapte weer op. “Bedankt voor je hulp en
de koffie, en fijne feestdagen.”
Het was inmiddels al twaalf uur. Christiaan ging toch
maar even een boterhammetje eten. Hij was goed en
wel bezig toen de bel ging. Het was Janneke, ze was
hier pas komen wonen. Een vrouw alleen. Ze had haar
zoontje Tim bij zich. “Ach Chris,” zei ze, “kun jij me
aan wat hoestsiroop helpen? Tim is al een week verkouden en het zijn zulke dure dagen.” “Hoestsiroop
heb ik en nog wat zuigtabletten ook. En eh... wacht
eens even, dan heb ik ook nog een verrassing voor je.
Hier, een paar mooie schoenen, die heb ik laatst nog
eens gemaakt, zo maar, het is mijn vak hè.” Tim paste
de schoenen en ze zaten hem als gegoten. Hij glunderde. “Dank u wel, ome Christiaan,” zei hij, “en prettig kerstfeest.” Chris ging die middag geen dutje doen.
Hij ging in zijn makkelijke stoel zitten. Als het is dat Hij
komt, ben ik in elk geval wakker, dacht hij.
Het was inmiddels al wat later in de middag. Zal ik
het dan toch gedroomd hebben gisteren? De bel ging.

Chris ging kijken, het was lange Jan. “Hé Jan, kom
binnen.” “Nou nee,” zei Jan. “Ik kwam alleen vragen
of ik uw bijl en schop mag gebruiken. De steel van
mijn bijl is gebroken en mijn schop is ook niet veel
meer. Ik wil graag een boom halen voor de kinderen.”
“Jij hoeft geen boom te gaan stelen in het bos Jan,
neem deze boom maar mee en de lichtjes ook. Sinds
Marieke dood is, zet ik toch geen boom meer.” “De
lichtjes,” zei Jan, “nee Chris dat hoeft niet. We hebben kerstballen en een piek, het is goed zo.” “Neem
ze toch maar mee,” zei Christiaan. Wat verbouwereerd nam Jan alles mee. Samen met zijn twee jongens sleepten ze de hele boel naar huis. “Dank u wel
ome Christiaan!” riep de kleine Jan nog eens, “en
heel prettige kerstdagen!” “Ja, jullie ook veel plezier,
het is goed zo, geniet ervan,” antwoordde Christiaan.
Het was inmiddels vier uur en het werd al donker. Nou, als er nu één is waar ik van zou
denken dat hij zich aan zijn woord
zou houden, dan is dat Jezus wel,
dacht Christiaan. Hij ging toch
maar wat eten klaar maken. Om
acht uur was er nog niemand
geweest. “Ik heb het toch duidelijk gehoord, en ik heb het niet
gedroomd,” zei Christiaan hardop tegen zichzelf. Hij schrok
ervan. “Nu begin ik ook nog tegen
mezelf te praten,” lachte hij. Het
wachten duurde lang en Christiaan
pakte zijn Bijbeltje maar weer. Hij las
opnieuw het gedeelte dat hij gisteravond ook gelezen
had: “Ik was in nood en je hebt naar me omgezien...”
Ja, da doe je toch, dacht Christiaan. Toen hoorde hij
opeens zijn naam weer roepen. Hé, dat was dezelfde
stem van gisteravond. “Ja, oh... bent U daar eindelijk… U had toch gezegd dat U vandaag op bezoek
zou komen…?” “Dat ben ik ook geweest Christiaan
en je hebt me uitstekend ontvangen en geholpen.”
“Ontvangen en geholpen, wat zegt u nou?” “Ja Christiaan, je hebt het zojuist nog gelezen: ‘Ik verzeker jullie, wat je aan de minste van mijn broers en zusters
gedaan hebt, heb je aan Mij gedaan.’ Bedankt voor
je goede zorgen en hulp.” Het werd stil en Christiaan
zei: “Oh, werkt dat zo, U bent dus toch geweest. We
kunnen U herkennen in onze medemensen.”
Een mooiere kerstavond had Christiaan nog nooit
eerder gehad.
frater Ton Oostveen
9
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Kort Nieuws
De Fraters van Tilburg bestaan 175 jaar. Aan dit
jubileum is onder andere met een tentoonstelling
aandacht besteed. Op 16 september bezochten
vele fraters en zusters deze expositie, die een mooi
overzicht gaf van het leven en werken van de f raters
door de jaren. Het geheel werd gehouden in het
Peerke Donders-gebouw. Indrukwekkend om te
zien hoe Peerke Donders leefde en werkte te midden van de melaatsen. Met recht zijn de Tilburgers
trots op hun plaatsgenoot en hopen zij dat Peerke
eens heilig wordt verklaard.
Van 27 september tot 7 oktober was pastor Anton
Vernooy te gast in het St.-Jozefhuis. Een goede plek
om te revalideren, zo liet hij weten.
Frater Stanislaus moest om gezondheidsredenen
zijn taak als koster opgeven. Op 22 september
was het zover en hield frater Wilfried in de kapel
een speech waarin hij zijn dank uitsprak voor de
vele jaren dat frater Stanislaus met liefde en inzet
het kosterschap beoefende.
Zuster Martina kwam 25 oktober ongelukkig ten
val en brak haar heup. Daags daarna werd zij al
geopereerd en twee dagen later was zuster Martina
weer thuis. Hoe snel kan het tegenwoordig gaan:
vrijdags weg en dinsdags weer thuis.
Op 29 oktober kwam de heer Griffioen op bezoek
en vertelde op boeiende wijze over zijn ervaringen
tijdens zijn reis naar Rusland. In zijn enthousiasme
hield hij zich niet aan de afgesproken tijd van een
half uur maar hield de luisterende bewoners ruim
een uur bezig. Niemand bemerkte dat hij zo lang
aan het woord was, een teken dat eenieder het
een buitengewoon interessant verhaal vond.
Vorige keer meldde ik de komst van twee dames
van De Graal. Nu mag ik laten weten dat de twee
dames gezelschap hebben gekregen van Josette
Kersters. Wij hopen dat zij zich spoedig thuis zal
voelen in huize St.-Jozef.

10

Dit jaar is voor de medische missiezusters een
bijzonder jaar: zij bestaan in Nederland 80 jaar.
Op 3 november werd dit feestelijk herdacht in het
St.-Jozefhuis. Na de koffie met een heerlijk gebakje
liet zuster Mien Leistra middels een powerpointpresentatie zien en horen wat de zusters zoal gedaan
hebben. De zusters waren in vele landen werkzaam
en brachten daar op medisch en sociaal gebied
veel tot stand. De middag eindigde met een drankje en een hapje.
Ruim tien jaar geleden kwam frater Ton Oostveen in
De Bilt wonen en begon voor belangstellenden een
zenmeditatiecursus. Het bleek een gouden greep
want in de loop der jaren nam de belangstelling
alleen maar toe. Inmiddels zijn er 65 vaste cursisten
en 10 wisselende deelnemers. Op 9 november
werd het tienjarig bestaan van de meditatiegroepen
feestelijk herdacht. Bijna alle deelnemers aan de
zenmeditaties waren aanwezig. Het werd een dag
van meditatie, verdieping, zang en muziek. ‘s Middags was er een voortreffelijke lunch en als afsluiting een aperitief met hapjes en een drankje.
Wat een leuk weekendje uit moest worden, liep voor
frater Kees Perdon minder prettig af. In de eerste
nacht buitenshuis viel hij uit bed en beschadigde
daarbij zijn neus. Na een bezoek aan het ziekenhuis
heeft één van de meereizende fraters Kees de volgende dag naar huis gebracht. Gelukkig geen ernstige verwondingen maar wel een pijnlijke neus!
De op 11 september overleden frater Willibrordus
was vaak te horen in het radioprogramma ‘Vroege
Vogels’. Al 18 jaar verzamelt dit programma waarnemingen van eerstelingen en andere fenomenen
uit de natuur, frater Willibrordus gaf vanaf 2001
waarnemingen door op deze ‘Fenolijn’. Om hem te
eren wordt de mooiste, meest bijzondere waarneming op de Fenolijn vanaf nu jaarlijks beloond met
‘De Frater Willibrordus Prijs’. Volgend jaar, op zijn
geboortedag (20 februari) reikt het programma de
prijs voor het eerst uit.
frater Wim Versteeg
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Bijzondere verjaardagen 2020
80 JAAR

Berno Spekschate

75 JAAR

Erik Lundgren
Wim Heister

65 JAAR

Fransiskus Hardjosetiko

50 JAAR

Heribertus Yuwono
Andriano Nanggo Kleden
Adriano Nagus
Polikarpus Susar

40 JAAR

Adolfus Ngano

Almelo

31.05.1940

De Bilt
Utrecht

16.01.1945
23.04.1945

Malang I

24.12.1955

Malang III
Malang I
Surabaya I
Malang III

15.02.1970
08.06.1970
20.09.1970
12.10.1970

Podor-Larantuka

05.10.1980

Kloosterjubilea 2020
75 JAAR FRATER
Ben Hagemans

60 JAAR FRATER
Berno Spekschate

25 JAAR FRATER
Hieronimus Jago

De Bilt

14.08.1945

Almelo

13.08.1960

Palembang

12.07.1995
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In dankbare herinnering aan

frater Roland Disch

*18 december 1925

† 2 oktober 2019
er moest worden gestudeerd in de
avonduren.
Op die manier behaalde frater
Roland naast de hoofdakte ook de
akten Duits en Frans, allebei vakken waar zijn voorkeur niet naar
uitging, maar in deze jaren was
datgene wat je wilde niet het uitgangspunt van een aangewezen
taak.

Op 2 oktober overleed frater R
 oland
Disch. Overste frater Wilfried van
der Poll sprak tijdens de uitvaart de
necrologie uit, waarvan in dit In
Memoriam een verkorte weergave.
Redactie
In 1994 haalde de toenmalige
overste van het St.-Gregoriushuis in
de feestrede, die hij uitsprak bij het
gouden kloosterfeest van Roland,
een spreuk van Sören Kierkegaard
aan: “Het leven kan alleen achterwaarts begrepen worden, maar
moet echter voorwaarts worden
beleefd.”
Vandaag kijken we terug op het
leven van Roland Disch, of wij
daarbij het leven van Roland, zoals
hij het beleefd heeft ook begrijpen
is nog maar de vraag.
Antonius Franciscus Marie Disch,
Ton genoemd in de familie, werd
geboren op zaterdag 12 december
1925 als derde in een gezin van
negen kinderen. Zijn eerste levensjaren bracht hij door in Utrecht,
waar hij de St.-Gregorius lagere
school bezocht, waar hij dus later
terug zou komen. Hij volgde daarna de toenmalige mulo, die hij met
zeer hoge cijfers afsloot.
Omdat al in die tijd bleek dat er
veel talent school in Roland ging hij
naar de kweekschool St.-Jozef hier
op dit terrein, maar wel in Zeist.
Door de oorlogsjaren en doordat
de Duitsers het gebouw vorderden,
verliep deze opleiding met horten
en stoten.
Tijdens de vormingsjaren werd al
snel duidelijk dat Roland zich in
12

een opvallend kritische toon kon
uitlaten. Kritisch in het leven staan
is hem altijd bijgebleven en dat
werd hem niet altijd, hoe kan het
ook anders, in dank afgenomen.
Roland was bijvoorbeeld destijds
medeoprichter van het juvenaatsblad ‘De Snotneus’; dit blad haalde
slechts enkele uitgaven, want nadat
in de vierde editie aanmerkingen
op de leiding en de leerstof waren
geuit, werd het blad verboden.
Het waren moeilijke tijden in die
oorlogsjaren, eerst in Bunnik op
Oud Amelisweerd en daarna in
Houten op kasteel Heemstede.
Honger, kou en ziekte onder de
fraters waren er aan de orde van
de dag. De bevrijding maakte de
fraters daar dan ook dolgelukkig
en met energie werd begonnen
aan de opbouw van de scholen en
internaten van de fraters.
Naar kloosterlijk gebruik, in die
dagen, werd Roland heen en weer
verplaatst naar scholen in Zeist,
Utrecht en Hilversum. Ook gebruikelijk was het in die jaren dat jouw
taak niet beperkt bleef tot het lesgeven, maar er moesten ook huishoudelijke taken uitgevoerd worden en

Na 1950 komt er uiteindelijk vastigheid door de benoeming op de
diverse
Gregoriusscholen
in
Utrecht. Dit zijn de jaren dat Roland werkt aan de uitgave van een
tiental biologieboekjes: ‘Van al wat
leeft’, het werd een groot succes.

Het bestuur vroeg hem daarom om
een taalmethode te gaan schrijven,
‘Door taal verbonden’, elf boekjes
en elf handleidingen, het werd een
graag gehanteerde methode.
Ondertussen was Roland adjunctdirecteur van de St.-Gregorius ULO,
die later omgevormd werd tot de
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ervoor gezorgd heeft dat het
onderwijs, met name in Utrecht,
opnieuw van de grond kwam.
In het begin van deze eeuw werd
Roland overste van het St.-Gregoriushuis. Het aantal fraters dat er
woonde, werd met de jaren kleiner.
Het bestuur besloot dan ook om
het Gregoriushuis te gaan verkopen. Al was Roland het in het
geheel niet eens met deze beslissing, toch voerde hij dit besluit uit.
Het rondleiden van makelaars,
kopers en ander volk dat bij zo’n
verkoop over de vloer komt, nam
hij ter hand. Het ontruimen van
bibliotheek en andere ruimten
gebeurde onder zijn hoede. Toen
er nog twaalf fraters op de Herenstraat 6 woonden, schreef een
journaliste in de Utrechtse editie
van het AD, dat de collega-fraters
naar een tehuis in De Bilt gingen,
maar dat Roland op zichzelf ging
wonen. Op de vraag van de
journaliste of hij zichzelf wel kan
redden met bijvoorbeeld koken
antwoordt Roland: “Ik heb veel
gekampeerd en macaroni koken
lukt mij prima, trouwens tegenwoordig zijn opwarmmaaltijden te kust
en te keur in de winkels te koop.”
Het artikel eindigt met de vraag:
“Wie herinnert zich frater Roland
nog?” Een stortvloed van e-mails
en brieven kwam binnen, waaruit
Gregoriushuis, herenstraat
bleek dat Roland bij velen een
raadsfrater en plaatsvervangend onuitwisbare indruk heeft achtergeoverste vaak gevraagd voor het laten.
organiseren van feesten en jubilea.
Graag maakte men gebruik van In 2005 verhuisde Roland naar de
zijn vaardigheid met de Neder- Poortenaarlaan in Nieuwegein.
landse taal en het schrijven van Meer dan tien jaar heeft hij daar,
ondanks zijn jaren die gingen telverzen bij jubilea.
Het mag duidelijk zijn dat Roland len, met plezier gewoond. Daarbij
‘de hitte van de dag’ gedragen was wel de hulp van anderen op
heeft in de oorlogsjaren maar ook zijn plaats en moeten we de namen
tijdens de jaren daarna, waar hij van Wim Heister, een medebroesamen met zijn medebroeders der, Alma Soekhai, in deze jaren
scholengemeenschap voor havo en
mavo, het huidige Gregorius College. Hoe hij het allemaal voor
elkaar gekregen heeft, is soms niet
te vatten, maar in die jaren studeerde Roland voor de middelbare
akte geschiedenis, een vak dat hij
wel met vreugde studeerde en
waarin hij later les ging geven.
In 1976 trokken de fraters zich
terug uit de leiding van de school
en stopte Roland als adjunct, maar
bleef hij lesgeven als geschiedenisleraar. Wat ook bleef was het verzorgen en voorbereiden van
schoolkampen en het maken van
foto’s. Al heel lange tijd was Roland verzamelaar van postzegels,
een vrijetijdsbesteding die uitgegroeid is tot een zeer omvangrijke
collectie.
Ook binnen de fratergemeenschap
bleef het talent van Roland niet
onopgemerkt. Zo werd hij naast

steun en toeverlaat van Roland, en
Jos ter Hoeven, oud-leerling van de
St-.Gregoriusschool, zeker noemen.
In de loop van de jaren kwamen
ook anderen hun diensten aanbieden als het ging om de tuin of wanneer het verlenen van verpleging
nodig was.
Het laatste levensjaar van frater
Roland Disch was niet gemakkelijk.
Hij moest de Poortenaarlaan 62 in
Nieuwegein verlaten, omdat in
eerste instantie de verpleegsters
van de thuishulp het niet langer
verantwoord vonden hem alleen te
laten wonen. Roland was het daar
niet mee eens, maar tenslotte ging
hij akkoord om zich te laten verzorgen in het fraterhuis te De Bilt. Na
enkele maanden keerde hij uit zichzelf terug naar Nieuwegein.
De mensen die al jaren voor hem
zorgden, frater Wim Heister, de
heer Jos ter Hoeven en de buren,
de familie Karapetjan, hebben op
een uitstekende wijze gereageerd
en professionele hulp ingeschakeld
waardoor er een oplossing gevonden werd in de ontstane situatie. Er
volgde een opvang in het UMC in
Utrecht en later werd Roland verhuisd naar het verpleeghuis de Rinnebeek in De Bilt. In het begin ging
het daar best goed, tot 2 oktober
bleek dat de situatie wel erg verslechterde.
Na het sacrament van de zieken
toegediend gekregen te hebben is
frater Roland overleden, op de
feestdag van de Heilige Engelbewaarders.
Wij geloven dat hij door Gods
engelen is begeleid, beschermd en
bewaard voor een eeuwig geluk
bij God, onze Vader.
Roland, A Dieu…
Tot ziens bij God.
frater Wilfried van der Poll
13
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Een naam is meer dan u denkt.

De stallen van Sint-Jozef

Waar ik in de vorige Onder Ons
geëindigd ben met wonderlijke
verhalen over de H. Jozef, wil ik
hem in dit decembernummer nog
eens extra belichten.
De H. Jozef, een afstammeling van
Koning David, heeft geleefd in de
eerste eeuw voor Christus in Judea.
Hij was timmerman en verloofd met
Maria. In een droom verscheen
hem een engel, waarna hij Maria,
die een kind verwachtte, huwde.
Voor een volkstelling reisden ze
van Nazareth in Galilea naar Bethlehem in Judea. Daar werd Jezus
geboren in een stal. Om uit handen
te blijven van Koning Herodes
vluchtte Jozef met Maria en het
Kindje Jezus op een ezel naar
Egypte. Toen Herodes gestorven
was, achtte hij het toch niet veilig
genoeg terug te keren naar Judea.
Ze weken uit naar Nazareth in
Galilea. De laatste keer dat Jozef
in de Bijbel wordt genoemd, is toen
14

Jezus 12 jaar oud was. Aangeno- St-Jozefdag, een goed jaar men ver
men wordt dat Jozef al overleden wachten mag.’ Er zijn ook enkele
bloemsoorten die iets met St.-Jozef
was toen Jezus gekruisigd werd.
te maken hebben. De koekoeks
De naamdag van de H. Jozef als bloem heeft als bijnaam: ‘St.-Jozefbruidegom van Maria wordt gevierd tranen’ en de gele morgenster wordt
op 19 maart. Jozef als arbeider is ook wel ‘Jozefbloem’ genoemd
op 1 mei. Hij wordt vereerd als omdat het pluizige zaad lijkt op de
patroonheilige van België. In Neder- baard van St.-Jozef.
land kennen we acht St.-Jozefgilden.
Hij is schutspatroon voor vele groe- St.-Jozef, onze helper bij woningpen, onder andere timmerlieden, nood en in vertwijfelde situaties.
arbeiders en begrafenisonderne- Hij moest tenslotte Maria en het
mers. De afbeelding van St.-Jozef Kind Jezus onderbrengen in een
stal bij een os en een ezel en
kun je verdelen in 3 groepen:
- de H. Jozef als voedstervader daarna weer veilig terugbrengen
uit Egypte. Dit tafereel van Jozef,
met het Kind Jezus op de arm
- als ambachtsman met een zaag, Maria en het Kind vinden we elk
jaar weer terug als wij in de kersthamer, bijl of winkelhaak
- of als teken van zuiverheid met tijd ‘onze stallen’ weer opbouwen.
een witte lelie en twee duiven De geschiedenis van de kerststal
dateert al van lang geleden. Het
als offergave.
zou Franciscus van Assisi zijn
Een weerspreuk die we kennen geweest die in het jaar 1223 in het
over hem is: ‘Als het helder is op Italiaanse stadje Greccio een
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‘levende’ kerststal liet maken. Hij
wilde met deze voorstelling met
stal, kribbe, stro, dieren en levende
personen nadruk leggen op de
erbarmelijke omstandigheden waarin het Kind ter wereld kwam. De
oudst bekende kribbe in Nederland
stond in 1370 in Roermond.
In Huize St.-Jozef in De Bilt zijn ook
vele mooie kerstgroepen en stallen
te bewonderen. Veel bewoners
hebben een kerstgroep op hun
kamer staan, maar ook in de gangen op kleine tafeltjes staan de
meest uiteenlopende groepen. Afrikaanse kerstgroepen met prachtige
gestileerde figuren (vooral uit
Kenia) zijn sterk vertegenwoordigd.
Daar is dan geen houten stal bij,
alleen soms een hutje van stro. Ook
is er een kerstgroep te zien die
gekocht is in Nicaragua. De houten
beeldjes zijn handgesneden en
apart is te vertellen dat de os lijkt
op de lokale trekdieren (met een
hoge bult op de rug). Helaas kon
de bijbehorende houten stal niet in
de koffer mee terug. Daarom is er
op bestelling in Nederland een
nieuwe stal gemaakt. In de refters,
de zalen en de huiskamer zijn grote
stallen met aparte beeldengroepen
te zien. Vele zijn afkomstig uit voormalige huizen van de congregatie,
bijvoorbeeld uit Borculo, Arnhem
en Didam. Ook schijnt er een kerstgroep te zijn geweest met een
zwangere Maria. Voor de nachtmis
werd dat beeld veranderd en lag
er een Kindje Jezus in de kribbe.
De grote kerststal in de hal is meeverhuisd van het Gregoriushuis in
Utrecht naar De Bilt. Deze kerstgroep is volgens zeggen afkomstig
uit Duitsland. Bij de groep hoort
een achterwand met een doorkijkje
via een stadspoort naar de open
velden en een dorpje. Van oor-

Kerststal in de kapel van het Jozefhuis
sprong ontbraken de drie koningen
en de kameel. Na de oorlog zijn
die door een kunstenaarsechtpaar
bijgemaakt. De groep is schitterend
aangekleed met fluweel, bont en
brokaat met veel oog voor detail.
Het gehele tafereel met beelden,
schapen en kleine attributen is een
waar kijkplezier en stemt je al vredig voor Kerstmis. De kerstgroep
die in de kapel te bewonderen valt,
is eenvoudiger van opzet maar
minstens zo mooi. De herkomst hiervan is onbekend. Tegen een lichtbeige achtergrond zie je de figuren
van Maria, Jozef en het Kindje in
een kribbe op stro. Twee herders

en hun schapen kijken toe. De gouden engel naast de groep kijkt op
het Kindje neer. Met het feest van
Driekoningen worden Caspar, Balthasar en Melchior erbij geplaatst.
Ook komt er dan een ster op de
achterwand boven de kribbe.
Als tenslotte alles een plaatsje heeft
gekregen en Huize St.-Jozef in
kerstsfeer is gebracht, kan het Kerstmis worden. Dachten we. Want,
ergens in het magazijn, op de
onderste plank vonden we een
ezel, zo groot als een lammetje.
Deze mooie, grijze ezel paste bij
geen enkele groep! Hij was helemaal alleen. Voor hem was er geen
plaats in de stallen. Of zou hij
wachten op Palmzondag?
Een Zalig Kerstmis 2019 gewenst.
Lineke van Wolferen
bron: 366 Heiligendagen
beschermheiligen in de Lage Landen
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Kijken in de ziel II

In het vorige artikel van
‘Kijken in de ziel’ heb ik
met u stil gestaan bij het
gegeven dat elke mens,
gelovig of niet, een onbewuste hang heeft naar het religieuze. Het verbonden willen zijn
met onze Oorsprong. Dit is iets van
alle tijden en hangt niet samen met
het belijden van een bepaald
geloof of bepaalde levensbeschouwing. Ieder mens, uit welk ras dan
ook, kent dit heimwee.

*

Op weg naar Kerstmis doet me dit
denken aan onze voorvaderen de
Germanen. Zij vierden de terugkomst van het licht van de zon. De
zon was immers één van hun
goden, zoals ook de maan of de
donder dit waren. Daar hebben
we nu nog onze namen van de
weekdagen aan te danken. Als
zo’n god je in de steek laat dan
wordt het leven wel erg duister. Er
worden offers gebracht, er wordt
geroepen en gebeden om de
terugkeer van het licht. Zo ontstaan
de midwinterfeesten rond de terugkeer van de zon.
In het Middellandse Zeegebied
16

vierde men bij
het
lengen
van de dagen
de
terugkeer
van de mysterieuze God Mytra, de
zoon van het licht. De
Scandinavische landen kenden de
‘Julfesten’. Dat zijn de feesten
waarbij na een lange winter
gejoeld wordt om de terugkomst
van het licht. In ons eigen land is
het Sint-Willibrord die kennis maakt
met het feest van het ‘Wiederkind’
dat de Germanen vierden. De
terugkeer van het kind van het licht.
Allemaal midwinterfeesten dus.
De terugkeer van het licht is het
hoogtepunt van dit midwintergebeuren. Willibrord schaft dit niet
af, maar zet het in het licht van de
christelijke traditie. Jezus wordt nu
het ‘Wiederkind’. Na elke donkere
tijd begroeten we Hem als het Kind
van het Licht. Is Jezus dus niet op
25 december geboren? Nee!
“Hebben ze ons daar ook al mee
bedonderd?” vroeg mij ooit
iemand. Nee! Het is een symboliek
die Willibrord hier gebruikt en koppelt aan de cultus. Deze datum is

terug te voeren op de stand van de
zon. Zo kennen we de twaalf donkere dagen vóór Kerstmis. Deze
periode is voor de primitieve volkeren een angstaanjagende tijd. Had
de God van het Licht zich teruggetrokken? Nee, want na 25 december beginnen de dagen weer te
lengen en keert het licht terug. Willibrord kerstent dit gebeuren en
geeft een nieuwe inhoud aan dit
heidense feest door duidelijk te
maken dat het Kind van het Licht
inderdaad geboren is in de persoon van Jezus van Nazareth, de
Christus. Het Licht van de wereld.
Kennelijk beseffen de mensen in
die tijd dat licht leven is en behoud
van ons bestaan. Een plant zonder
licht gaat dood. Een mens zonder
licht kwijnt weg en sterft.

*

Wij mensen zijn lichtwezens, kinderen van het Licht. Ons diepste
wezen, onze levenskracht, onze
ziel, komt voort uit het Eeuwige
Licht. Geïncarneerd, letterlijk vlees
geworden, in een aards lichaam,
komen wij hier om te leren, te herinneren en te herontdekken wat onze
Oorsprong werkelijk is. Maar
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eigenlijk hoeven we niets te leren,
want diep in ons zit die Bron van
Wijsheid en Kennis. Een groot deel
van onze jongere generaties groeit
in onze tijd op zonder dit besef. Ze
krijgen het geloof van huis uit niet of
nauwelijks meer mee. Generatie op
generatie groeide voorheen op met
het openbaringsgeloof. Je geloofde
op het gezag van anderen. Dit
geloof is nog altijd de basis, maar
er is ook een andere behoefte.
Mensen willen ervaren, beleven,
om aldus te komen tot geloofservaringen die het natuurlijke overstijgen. Langs deze weg leer je geloven vanuit de ervaring, dat is ervaringsgeloof. We groeien boven
onze onwetendheid uit. We ontdekken dat het afgescheiden zijn van
God een illusie is, een waanbeeld.
En zo groeit de honger naar meer.
De mogelijkheid om je te verdiepen
in spiritualiteit en mystiek is nog
nooit zo groot geweest als in onze
tijd. En zo krijgen we een heel
ander zicht op dat Koninkrijk van
God. Jezus spreekt er voortdurend
over. Hij zegt: “Zoek niet te ver, het
is er al, want het is in ieder van jullie.” Die Waarheid, Liefde en Wijsheid, is in ieder van ons aanwezig.
Dat Licht, die Levensenergie, het
Christuslicht, gloeit in elk mens. Bij
de een smeult het, bij de ander
brandt het, en bij een derde laait
het op als een vurige vlam.

*

Eigenlijk is er geen mooier moment
om dit te vieren en gedenken dan
met Kerstmis. Het Godslicht, dat
Licht van Christus, wacht in ieder
van ons om steeds opnieuw ‘geboren’ te mogen worden. ‘Om aan
het Licht te komen’. Ik zeg bewust
‘steeds opnieuw’ want het gloeit in
ons als vuur onder de as. In ons
jeugdig elan weten we dit vuur
vaak nog brandend te houden. In

de loop van de tijd raken we letterlijk uitgeblust, verstrikt als we zijn
in de beslommeringen van het
leven. Het verschijnsel van een
burn-out is hier een teken aan de
wand. We leven in een tijd waarin
we denken dat alles maakbaar is.
Overtuigd als we zijn dat we het
zelf kunnen. Maar we zijn ons er
niet van bewust dat we gijzelaar
zijn van ons ego, in plaats van
gastheer/gastvrouw voor God te
zijn. Crisis of ziekte is dan ook een
signaal van de ziel. We besteden
alle aandacht aan een gezond
lichaam voor ons welbevinden.
Maar ons zielenleven, de grote
Levensbron waaruit we dagelijks
kunnen putten, zijn we vergeten. “Is
dat God?” “Ja”. “Ach, ik weet
eigenlijk niet goed wat ik daarmee
aan moet,” hoor ik mensen zuchten. “Kunnen we God echt ervaren
als de Levenskracht, Liefdebron en
mateloze Intelligentie, die zegt: “IK
BEN er voor jou?” Ja, en die Vader/
Moeder God is elk moment van de
dag voor ons bereikbaar, ook zonder wifi.

*

Ons contact met God in het binnenste van onze ziel, die ‘binnenkamer’
waar Jezus naar verwijst, is geen
tastbare plek maar Leven. Het is de
Adem van God die ons in en uit
gaat en telkens opnieuw geboren
wordt. Een parallelle gedachte
lezen we bij de mysticus, Dominicaan, Meister Eckhart (* 1230). Hij
schrijft in zijn kerstpreek over de
geboorte van God in de ziel. Hij
bedoelt daarmee het tot leven
komen, vruchtbaar worden, van
God in de mens. “Deze intimiteit
met God in het binnenste van onze
ziel, is een steeds opnieuw ‘geboren worden’ van God. God is niet
slechts één keer lang geleden mens
geworden, maar zijn Zoon/Doch-

ter wordt steeds opnieuw in mensen
geboren, overal waar mensen
goede werken doen, overal waar
het niet om mensen zelf te doen is”.

*

“Wij worden ontvankelijk voor die
geboorte in ons”, zegt Meister Eckhart, “als we leeg zijn. Wanneer
ons hart vol is van zichzelf, is er
geen plaats in de ‘herberg’ van het
hart. Dan gebeurt Bethlehem
opnieuw. Egoïsme, trots, hebzucht,
of eigen gelijk sluiten het hart af
voor God. Als Gods Geest en Licht
plek vinden in het hart van een
open mens omdat zijn egoschild
doorbroken is, dan kan Gods Licht
stralen en Zijn heilzame werk verrichten, vele malen meer dan die
mens ooit zou kunnen doen.” Dan
wordt het ‘Vrede op aarde, voor de
mensen van goede wil’, zoals een
oud kerstlied zingt.

*

In de weken van de Advent, voorafgaand aan Kerstmis, kunnen we
het vuur onder de as weer doen
oplaaien. “Een vuur dat verwarmt
maar niet verschroeit, brandt maar
niet verteert”. Ik wens ons allen een

frater Ton Oostveen
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ADRI VERGEER

A SANTA SANE - TARIMA KASSI - DANK JE WEL
betrekkelijk kleine redactie van
Onder Ons plaats te nemen. Ze
deed het, ze deed het met veel
elan. Op vele fronten had ze kennis
van zaken en zij zorgde ervoor dat
de structuur van ons blad een duidelijk herkenbare lijn ging krijgen.
Ja, we zaten in de tijd, dat het computertijdperk volledig in de samenleving plaats ging krijgen. Velen
van ons, ook bij de redactieleden,
stonden huiverend tegenover deze
nieuwe uitdaging, maar Adri, die al
veel ervaring en kennis had opgedaan met het gebruik van digitale
hulpmiddelen, kon ons over de vrees
en onbekendheid heen helpen.
Zo bleef het tijdschrift Onder Ons
We gaan afscheid nemen van een de aansluiting vinden en kon het
van onze meest veelzijdige redactie blijven functioneren in de nieuwe
leden, mevrouw Adri Vergeer. Het tijd.
was zo vertrouwd, het liep altijd op
rolletjes voor ons, je hoefde maar te In haar brief aan de redactie, over
bellen of te e-mailen of Adri stond haar redactiewerkzaamheden bij
voor je klaar en maakte wel even Onder Ons, komen we veel soortijd voor je. Ze was er als je haar ten werkzaamheden tegen waar je
alleen zijdelings iets van gehoord
nodig had.
De grote woontoren in Hoog Catha had. Zij was van vele zaken op de
rijne in hartje Utrecht werd een hoogte.
bekende etappeplaats voor mij als Zo wil ik jullie graag het een en
ander vertellen over haar contacer iets besproken moest worden.
Vaak werden de voorbereidende ten met de buitenwacht. Wij wilden
besprekingen al gevoerd bij onze onze lezers en lezeressen ook op
eerste samenkomst en vergadering de hoogte houden van de activiteivoor het volgende nummer van ten en het werk in de missies van
Onder Ons. Dit hebben we jaren- Indonesië en Kenia, waar vele fralang volgehouden, al vanaf de tijd ters uit Nederland zicht voor ingedat onze vorige hoofdredacteur, zet hadden. Hoe ging het, nu de
de heer Ton van Santen, na een een na de ander uit de missie
kortstondige ziekte begin 2008 terugkwam?
Frater Hans Wennekes was de laatkwam te overlijden.
Adri Vergeer, al bekend bij de ste Nederlander, die de missie ging
fraters vanwege haar baan bij het verlaten in 2017. Werd het werk
Provinciaal Bestuur van de congre- overgenomen? Werden er nieuwe
gatie, werd gevraagd om in de werkzaamheden opgepakt door
18

de Indonesische fraters? Hoe ging
het lopen in Lodwar, Kenia?
Ja, de spirit van het eerste uur werd
doorgegeven aan onze opvolgers!
In Lodwar zijn drie Indonesische
medebroeders bezig met hun werk
voor de straatkinderen en het opkomen voor de rechten van het kind.
Zij doen nu het werk, dat de fraters
uit Nederland hebben opgezet. In
Indonesië zijn er ook meerdere
positieve ontwikkelingen en zijn er
nieuwe werken opgezet, onder
andere in Kalimantan. De contacten die Adri had met Indonesië,
maar ook met de IndonesischKeniaanse fraters, hielpen eraan
mee om deze werkzaamheden en
activiteiten voor onze lezers toe te
lichten. Soms werd er zelfs gebruik
gemaakt van de vertaalcomputer,
omdat meerdere bijdragen in het
Indonesisch werden aangeleverd.
In haar afscheidsbrief schrijft ze
onder meer dat ze alles bij elkaar
opgeteld, komt aan vijf drukke
maanden, dat ze met Onder Ons
bezig was. Eenieder zal nu zo
langzamerhand wel gaan begrijpen dat we Adri eigenlijk niet kunnen missen. En toch gaat ze!
Wij blijven in dankbaarheid achter
en hopen, met zo af en toe wat
noodhulp van haar, door te kunnen
gaan met ons tijdschrift Onder
Ons.
Hierdoor kunnen we de contacten
met onze achterban, met de lezers
en met degenen die ons een warm
hart toedragen, goed blijven houden.
Adri, dank je wel.
frater David Mullink
en redactie
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ONS GEBED WORDT GEVRAAGD VOOR DE VOLGENDE DIERBARE OVERLEDENEN:
02 – 10 – 2019 Frater Roland Disch, in de leeftijd van 93 jaar te De Bilt.
		Hij was jarenlang leraar op de St.-Gregoriusschool te Utrecht.
Ook was hij overste van het St.-Gregoriushuis in Utrecht.
07 – 10 – 2019 Zuster Margaretha Euphemia Maria (Caecilia) Bottelier,
		97 jaar te De Bilt.
Zij was huisgenoot van de fraters in het St.-Jozefhuis in De Bilt.
			
11 – 11 – 2019 Zuster Maria Coleta Snoeren, in de leeftijd van 81 jaar te Arnhem.
		Zij was medezuster van onze Medische Missiezusters.
		
15 – 11 – 2019 Mevrouw Johanna Adriana Straathof – Kempen (Jo)
		in de leeftijd van 99 jaar te Alphen aan den Rijn.
		Zij was de zus van onze huisgenoot zuster Andrea Kempen.
24 – 11 – 2019

Mevrouw Tiny van Brakel – Hesseling
in de leeftijd van 75 jaar te Oosterbeek.
Zij was een goede bekende en kapelgast van de fraters in Arnhem.
HET ENIG BELANGRIJKE IN HET LEVEN
ZIJN DE SPOREN VAN LIEFDE,
DIE WE NALATEN WANNEER WIJ GAAN…
ALBERT SCHWEITZER

frater David Mullink
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Lodwar
Kerstmis in Centrum Nadirkonyen
Hallo allemaal! Mijn naam is Magdaline Ewalan, ik ben 15 jaar en
kom uit Kalemuyang, een klein
dorp in het westelijk deel van de
provincie Turkana. Mijn beide
ouders zijn al overleden. Ik heb
twee jongere zusjes, die worden
grootgebracht door mijn grootmoeder en zij wonen nog in het dorp.
Ik kwam bij het Programma van
Nadirkonyen in 2013 en op dit
moment zit ik in klas 7 van de Nakwuamekiwi basisschool. Op een
goede dag hoop ik dokter te worden. Ik ben dan ook heel gelukkig
dat ik deel kan uitmaken van
Nadirkonyen, omdat ik geloof dat
mijn droom waarheid kan worden
door de ondersteuning die ik daar
krijg.

Het leven in het dorp was erg moeilijk voor mij geworden toen allebei
mijn ouders stierven toen ik nog
maar een heel klein meisje was. Ik
ging daarom naar Lodwar om bij
mijn tante te gaan wonen, maar ik
werd opgemerkt door stafleden
van het Programma en zij namen
me mee naar het Centrum. Ik was
blij dat ik mocht meedoen aan het
programma, want het was voor de
eerste keer dat ik leerde hoe te
lezen en schrijven. Door de steun
die ik kreeg in de vorm van sturing
en begeleiding, werd ik steeds
meer gemotiveerd om te proberen
mijn droom te verwezenlijken.
Ik zie dat velen vóór mij, die net als
ik nu geholpen werden, nu banen
hebben in de maatschappij. Ze

hebben vaak goede banen en een
inkomen voor hun gezin of familie.
Ik wil in de toekomst ook graag
een baan als ik mijn studies heb
afgerond.
Aan het einde van het jaar ga ik
gewoonlijk naar mijn grootmoeder
en twee zussen voor een paar
weken. Meestal breng ik dan twee
of drie weken samen met hen door,
maar altijd kom ik op tijd terug
naar het centrum om Nadirkonyendag te vieren. Nadirkonyen-dag is
een heel bijzondere dag, een feestdag waarop de hele Nadirkonyengemeenschap bij elkaar komt om
de eucharistie te vieren, en daarna
zijn er optredens waarbij men zijn
talent toont op het gebied van poëzie, zang, dans, toneel enzovoort.
Het zijn altijd zeer speciale momenten voor de kinderen, te meer omdat
er ook heel speciaal eten bereid
wordt op die dag.
Ik hou ervan de kersttijd in het Centrum door te brengen, want dan is
het er altijd fijn. Er hoeft niet veel
gedaan te worden, alleen naar de
kerk gaan, in de keuken werken als
je op het rooster staat, tv kijken,
kerstliederen zingen en met mijn
vrienden kijken naar een film over
de geboorte van Jezus.
We hoeven dus weinig werk te
doen. Wel wordt er extra zorg en
werk besteed aan het bereiden van
het kerstmaal. Maar in de kersttijd
zijn de kinderen veel meer ontspannen dan bij activiteiten in andere
vakanties.
Thuis was dat anders. Ik had nooit
zulke ervaringen als in het Centrum.

20
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Voorbereidend werk voor het planten van Kangkung, een groente
De kerk was ver weg en slechts een
paar mensen konden er de kerstviering bijwonen, omdat de meesten van hen rondtrokken met hun
vee. Er was geen bijzonder voedsel, zelfs ons gewone dagelijkse
voedsel was er soms niet. Ik hoorde
nooit kerstliederen en zag geen
film over de geboorte van Jezus. Bij
Kerstmis vieren thuis voelde ik niets
en ik bracht die dagen door zoals
ik alle andere dagen doorbracht:
met iedere dag een strijd om aan
eten te komen.

Succesverhalen van studenten die
mij voorgingen, motiveren mij om
eens zoals zij te worden.
Ik wil verandering brengen in het
leven van mijn familie en mijn dorp
en ik wil op een dag mijn droom
verwezenlijken. Ik wil hulp bieden
aan mijn twee zussen en mijn
grootmoeder die ons opvoedde en
een heel belangrijke rol speelde in
mijn leven.
Ik hoop en bid dat allen die ons

financieel ondersteunen in Centrum
Nadirkonyen dit blijven doen,
zodat er een dag zal komen dat
wij op onze beurt mensen zullen
kunnen helpen.
Een gelukkig kerstfeest op 25
december
en een gelukkig nieuwjaar 2020
voor alle lezers en donoren.
Magdaline Ewalan

Ik weet dat er in het dorp heel veel
kinderen zijn die niet het geluk hebben Kerstmis te vieren zoals ik dat
nu doe. Ik denk dat als ik in het
dorp gebleven was, mijn leven net
zo zou lopen als van andere meisjes: niet naar school dus, vee verzorgen en heel jong trouwen. Maar
sinds ik bij het Centrum kwam, is
mijn leven veranderd. Ik heb weer
hoop in mijn leven en ik heb een
toekomst zolang ik daar met hulp
van het Centrum aan blijf werken.
21
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GA ZO DOOR, MIJN ZOON, EN GIJ
ZULT SPINAZIE ETEN

We leven in een tijd waarin veel te
doen is over klimaatverandering.
Daar bestaan natuurlijk allerlei theorieën over, vooral die dat het aan
onze CO2- en stikstofuitstoot ligt en
we daar dus wel even iets aan kunnen doen. Het kost wat, maar daar
heb je dan ook wat voor... Maar er
zijn ook andere theorieën, wetenschappelijke en filosofische. Ik moet
zeggen: als je ernaar gaat zoeken,
is er heel wat te vinden.
Een poosje geleden bijvoorbeeld
zag ik op tv een documentaire over
een oude man die ergens in de
buurt van de Noordpool woonde,
een echt natuurmens, een Eskimo
of een Lap, ik weet het niet meer.
De man maakte zich zorgen want
er veranderden dingen. Vroeger
ging de zon altijd op een bepaald
punt onder, maar de laatste jaren
steeds meer naar rechts. En ‘s winters was het warmer en bleef het
langer licht. Waarom? Waardoor?

de aanwezigheid van wolken in de
atmosfeer, de chemische samenstelling van de atmosfeer, vulkaanuitbarstingen en vele andere factoren.
Verder is de Noordpool aan de
wandel en kloppen de kaarten van
het magneetveld niet meer, waarschuwen experts. Dat het aardmagneetveld verandert, is altijd zo
geweest. Zo schuift de magnetische
noordpool al sinds eind 19de eeuw
van Noord-Canada richting Siberië. De snelheid waarmee de pool
zich verplaatst, is sinds 2000 toegenomen van 15 tot meer dan 55
kilometer per jaar. En hoe gaat het
verder? Kan er sprake zijn van een
beginnende ompoling?
Ik kan niet overzien wat het allemaal precies betekent, maar consequenties zal het hebben.
En dan hebben we nog Spinoza
(1632-1677), de bekendste en
invloed
rijkste filosoof die Nederland heeft voortgebracht. Volgens
hem was de wereld een onderdeel
van het goddelijke en hij vond dat
de aanwezigheid van God bewezen wordt door de orde in de
natuur. De natuur, alles wat bestaat,
is een verschijning van God, dus
ook de mens. In de ogen van Spinoza zijn de wetten van de natuur
onveranderlijk en is de natuur altijd
in staat zich aan te passen en een
uitweg uit probleemsituaties te vinden. Ook de mens staat niet buiten
de natuur. Net als alle andere dingen is hij onderworpen aan de
universele wetten van het universum, die zijn handelen bepalen.

Wetenschappers schrijven dat alle
grote ijstijden die de wereld de
afgelopen 500 miljoen jaar doormaakte, ontstonden door aardplaatbotsingen in de tropen. Ook
stellen ze dat het klimaat op aarde
daarnaast wordt beïnvloed door
factoren, zoals de intensiteit van de
zonnestraling, de ligging van de
continenten, de continentverplaatsingen, de zeestromen, de bedek- Dit alles naast elkaar zettend, denk
king van het land door vegetatie, ik dat het toch wat arrogant is te
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denken dat wij mensen het klimaat,
de natuur, kunnen laten acteren
zoals wij dat voor ogen hebben.
Bovendien is er een verschil tussen
klimaat en milieu en al is er beslist
een wisselwerking tussen die twee,
je kunt toch de een niet naadloos in
de plaats stellen van de ander.
Maar dat betekent niet dat we op
de oude voet kunnen doorgaan.
We zijn namelijk behoorlijk stom
bezig als je bedenkt dat we in ernstige mate ons eigen nest aan het
bevuilen zijn. Lucht, water en land
moeten het door ons toedoen allemaal ontgelden en daarmee schaden we ons milieu en onszelf. De
lucht die we inademen, de voeding
die we eten, het water dat we drinken, alles is vervuild en schaadt
onze gezondheid. Het wordt dus
hoog tijd ons te gaan voorbereiden
op de waarschijnlijk onontkoombare veranderingen als hogere of
lagere temperaturen en waterstanden, mislukte oogsten enz., terwijl
we tegelijkertijd ons vuil beter moeten opruimen.
Laten we ons daarbij maar vasthouden aan Spinoza en erop vertrouwen dat het goed kan komen
met de wereld, met de natuur, met
ons, zeker als God overal deel van
uitmaakt. Hij zal wel niet voor niets
bestaan, de uitdrukking “Ga zo
door, mijn zoon, en gij zult spinazie eten” oftewel je zult Spinoza
heten, even verstandig worden als
hij.
Fleur
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Financiële verantwoording
GIFTEN tot SEPTEMBER 2019
Voor Onder Ons			

Voor Fraters in Kenia		

SEPTEMBER			
30 G.M.F.
€ 30,			
OKTOBER			
30 G.J.v O.
€ 40,16 M.B.vd B.
€ 25,15 A.B.
€ 30,13 J.J.R.
€ 50,10 M.J.T.H.
€ 50,9 J.J.v D.
€ 50,T.W.
€ 15,8 S.C.W.T.G.
€ 15,			

SEPTEMBER			
10 G.M.v G.H.
€ 500,			
OKTOBER			
26 H.M.K.
€ 40,-

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