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VAN DE REDACTIETAFEL
Het is feitelijk een open deur intrappen door te zeggen dat we in een
vreemde, bizarre tijdsperiode leven, waarvan niemand vermoed heeft
welke gevolgen het voor allen het direct of indirect heeft en dan ook
nog over de hele wereld. Veel nodige maatregelen vanuit burgerlijke
en kerkelijke overheid plaatsen ons voor beslissingen om die maatregelen
in eigen situatie toe te passen…… wat kan nog wel, wat kan niet meer?
Tot heden toe komen wij er nog goed doorheen, maar je weet maar
nooit…..! In ieder geval wensen wij eenieder alle goeds en
gezondheid blijvend toe!
Zij het niet vanwege corona, maar we hebben een zeer gewaardeerd
medewerker van ons tijdschrift verloren in de sportieve en schrijfvaardige
verteller en interviewer: Jeroen Kingsma. Hij heeft de strijd tegen een
heftige kanker moeten opgeven omdat het ondragelijk voor hem werd.
We gunnen hem nu de goede rust en zullen hem missen.
Ook al kan Paul Steverink momenteel de redactievergaderingen niet
meemaken, hij heeft een groot deel van deze aflevering gevuld met
interessante artikelen.
Onze medebroeder Berno Spekschate viert zijn 80ste verjaardag en is
60 jaar lid van onze Congregatie, maar het is een moedig besluit van
hem om te gaan verhuizen naar het fraterhuis in De Bilt. Een interview
met hem, geschreven door een kernlid van De Wonne, geeft in duidelijke
bewoordingen weer welke personen of situaties van invloed zijn geweest
op de keuzes die Berno maakte in zijn leven.
En ook kunt u lezen hoe een zaadje in 80 jaar kan uitgroeien tot een boom
met veel sterke takken in Surabaya, aangeleverd door fr. Adolf Cawa.
Deze aflevering moge enkele bladzijden minder tellen dan andere keren,
maar is zeker toch de moeite van het lezen waard.
De redactie wenst u allen een goed blijvende gezondheid toe en kom
goed door deze periode heen.
Veel leesgenoegen en al is het wellicht niet op het strand of in het park,
een rustig plekje op je balkon of in je tuin kan ook!
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“Iemand aanspreken vraagt moed. Als wij aangesproken worden
ervaren wij dat wij kwetsbaar zijn. Als wij elkaar benaderen uit
oprechte zorg, met respect, in goede verstandhouding en vriendschap, en in die geest dit ook van elkaar aanvaarden zal het
ons leven ten goede komen”(Const. art.13)

GEWETENSONDERZOEK
Een om de zoveel jaar terugkerende gewoonte bij religieuze
gemeenschappen “kapittel te vieren”. Een geëigend moment stil
te staan en terug te zien, achterom te kijken en te evalueren, maar
ook voor de komend perioden vooruit te kijken en een aantal
perspectieven uit te tekenen. Werken aan de vernieuwing van de
“broederschap” en de vraag te bespreken hoe het staat met de aard,
het doel, de geest, het karakter van ons leven. De wijze waarop
wij als religieuze broederschap zorg dragen voor ons spirituele
leven en onze roeping. Zijn wij trouw gebleven aan onze roeping
en onze opdracht? Waar ligt ons hart en is het blijven liggen?
Wij zouden het een gezamenlijk “gewetensonderzoek” kunnen
noemen van geheel de religieuze gemeenschap.
Daarnaast kennen wij ook het persoonlijk “dagelijks gewetensonderzoek”. Een gewoonte vanaf ons noviciaat dagelijks voorgehouden. Als wij niet oppassen is het tot een goede gewoonte
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achtergelaten en voorbij gezien in de loop der jaren. Een gebeuren
geworden dat in ons dagelijks leven is verslonst en vergeten. Te
vaak is het terecht gekomen op de zolder van “das war einmal”.
Ofschoon een gebeuren dat nieuwe mogelijkheden en kracht
biedt, grenzen te verleggen en waar nodig nieuwe wegen in te
slaan. “Een mens is nooit te oud om te leren”. Het kan betekenen,
zoals ik het voor mij zelf wel noem, een moment van “Op de
uitkijk staan”. Bereid zijn oog te hebben voor mensen en de
samenleving om ons heen. Aandacht voor wat voorbij is aan
beleefde en onvervulde verlangens, verwachtingen en verdroomde
idealen. “Bomen hebben wortels, maar mensen moeten verder”
zo zingen we in een lied van Huub Oosterhuis. Ons leven is een
steeds onderweg met haar ups en downs. Blijven wij niet te vaak
stilstaan bij het hier en nu, bij de onvervulde verlangens en vermoedens: te weinig op de uitkijk naar wat zich aan dient: het
vreemde en de vreemdeling die wij onderweg mogen en kunnen
begroeten. Wie niets verwacht, nergens naar uitziet in het leven,
is als een boog zonder koord. Het zou kunnen betekenen de
schouders er onder te zetten en mee te bouwen aan het visioen
van vrede en samenzijn op en in het spoor van mensen die
solidair zijn met hen die zoeken naar een nieuw Begin. Een
Oproep, een Stem, een Uitdagend Woord, een Wegwijzer naar
een heldere Toekomst.
We hebben voor ogen de crisis die ons religieus leven doormaakt.
Daarmee bedoel ik niet alleen het statistische gegeven van afname
van het aantal roepingen en het verouderen van de gemeenschappen.
Dat is slechts één aspect van de crisis, dat in het bijzonder in
West-Europa en Noord-Amerika aanbelangt. De crisis is in feite
véél breder, het is niet alleen een numerieke en kwantitatieve
crisis, het is ook en vooral een crisis van de zin en motivatie, en
deze is m.i. universeel verspreid, zowel in de regio’s waar de
roepingen schaars worden als in de regio’s waar ze nog talrijk
zijn. We kunnen het probleem van het religieuze leven niet
herleiden tot het feit dat roepingen ontbreken, waardoor we
4

gedwongen zijn kloosters en monasteria te sluiten. Het probleem
is dieper en complexer, waardoor ook de oplossingen niet eenvoudig zijn. Hoe lang hebben wij en moeten wij nog leven in
deze duisternis en onzekerheid?
De profeet vraagt: “Wachter, hoe lang duurt de nacht? ( Jes.21,11).
Maar de wachter geeft geen ander antwoord dan dit: “de ochtend
komt en ook de nacht komt. Als U wilt ondervragen, ondervraag
maar; kom een andere keer terug”. Met andere woorden: het
wachten moet duren tot iets nieuws aan de horizon verschijnt.
De tijd van leven die ons gegeven wordt is een tijd van wachten.
Lijkt ons leven niet een beetje op wachten zoals de toneelspelers
van het toneelstuk van “Wachten op Godot” die wel herhalen:
“Zullen we gaan?” Maar uiteindelijk niet in bewegen komen (2e act,
13e scene) omdat ze in werkelijkheid niet weten waarheen ze
moeten gaan. In zekere zin heeft Samuel Beckett perfect gelijk.
In de geestelijke situatie van onze tijd kunnen we niet in beweging
komen, zolang de mogelijkheid niet naar ons toekomt. Zijn
theaterstuk is een verontrustende parabel van onze actuele onmacht.
Het zijn Adam en Eva, of juister hun laatste nakomelingen, de
namen van Kaïn en Abel komen effectief voor in het werk van
Beckett (2e akte, 8e scene) die uiteindelijk bij een doodpunt zijn
aanbeland: ze zijn tot hier gekomen, ze hebben een lange geschiedenis doorleefd, die hun fysieke en geestelijke krachten heeft
uitgeput. Je zou kunnen zeggen dat ze niet meer in staat zijn om
sterke hartstochten te beleven. Gedachten te formuleren, projecten
uit te werken. Ze beperken zich tot met elkaar te praten, hun diepste
angsten vertellend aan elkaar. Het is vaagweg een atmosfeer
van een droom, zoals in die dromen waarin men iets zou willen
doen, maar ondanks alle pogingen niets bereikt. Ook wij kunnen
ons gesprek beginnen waarmee “Wachten op Godott” begint:
“Er is…Niets aan te doen”…..Heel mijn leven heb ik getracht
deze gedachte van mij af te zetten met de woorden: wees redelijk,
je hebt nog niet alles geprobeerd. Waarop dan de strijd herbegon”
(1e act, 1e scene). Met Ierse humor herleidt die strijd op de bühne
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zich tot het uittrekken van een te nauwe schoen, waarbij de toneelspeler toch observeert dat het niet de schuld van de schoen is, maar
van de voet. Niettegenstaande de veelvuldige uiteenzettingen over
het profetische van het religieuze leven, streven we er toch met
zorg naar te ontwijken wat ongemakkelijk zou kunnen zijn,
uitdagend en kritisch jegens onze manier van denken en leven.
Er is een breuk in de tijd aan de gang, terwijl onze uiteenzettingen
lijken te rusten in waarneming van een wezenlijke continuïteit,
met als gevolg dat de woorden niet meer passen bij de dingen.
Als we bijvoorbeeld zeggen dat wij een tijd van wachten beleven,
dan heeft deze uitspraak een radicaliteit die niet verzacht moet
worden. Een tijdperk is voorbijgegaan, snel en onherroepelijk.
We wachten tot de dageraad van een nieuw tijdperk aanbreekt,
maar we slagen er nog niet in het eerste licht en de eerste kleuren
te zien. Als we ons in de duisternis bevinden moeten wij accepteren verder niets meer te zien. We keren op deze wijze terug
op de eerste woorden van “Wachten op Godott: “Er is niets aan
te doen“. Goed begrepen is dit geen pessimisme of verloochende
uitlating. Zij zegt alleen maar dat een zekere weg ten einde
loopt, dat het blad te einde is en men er niet meer verder op kan
schrijven. Men moet de bladzijde omslaan. Hierbij denk ik aan
de woorden van Theresia van Avila in haar Leven 23,1: “Hier
begint een nieuw boek. Ik wil zeggen een nieuw leven”.

Voorhout,
Drs. Alfons Kroese o.c.d.
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TOEVAL?
De INKO redactieleden gaan 8 oktober 2019 op bezoek bij Petra
de Landmeter in Zeeland en ik reis de avond ervoor naar De Bilt
om de volgende morgen op tijd klaar te staan voor vertrek. Ik red
het niet om nog bij licht aan te komen in De Bilt.
Ik stap een bushalte te ver uit, voorbij de Kroostweg. Het is
pikdonker. Nog in de bus krijg ik advies over waar de andere
bus terug naar de Kroostweg te vinden is. Dat is heel ingewikkeld.
Bij mijn zoektocht ontmoet ik drie jongeren, de één na de ander,
die met hun verlichte mobieltjes mij uiteindelijk naar de ingang
van de Schorteldoeksesteeg begeleiden.
Eenmaal in kamer 19 oudbouw waar Leo Zuiderwijk voor
gezorgd heeft, plof ik in bed.
Door het plotselinge remmen en schokken van de bussen, en
het hele eind lopen en struikelen in het donker, heeft mijn rug
een knauw gekregen en het wordt steeds erger, zo zelfs, dat ik
letterlijk geen stap meer kan verzetten en in paniek raak.
Op de stoel bij mijn bed zie
ik Onder Ons liggen en daar
staat een boeiend verhaal
in over de Drie Koningen,
waarover verteld wordt dat
het Reisheiligen zijn. Dat
is nieuw voor mij. Opeens
word ik me bewust dat ik
die avond een reiziger ben geweest zonder sterren maar wél
met verlichte mobieltjes die geholpen hebben het doel van mijn
reis te bereiken. Ik roep de hulp van de drie Reisheiligen aan en
de volgende morgen kan ik weer lopen. Ik ga niet mee naar
Zeeland en geniet van de rust.
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Het verhaal van de Drie Koningen heeft kosmische betekenis in
de sterrenhemel en werkt door in verlichte mobieltjes en tomtoms
die ons de weg wijzen naar ons doel in het dagelijks leven.

Bij terugkomst in Groningen open ik mijn laptop. Wie schetst mijn
verrassing, mijn extase, dat ik door de theologisch medewerkster
van de Pepergasthuiskerk gevraagd wordt mee te helpen de
Driekoningenviering van zondag 5 januari 2020 voor te bereiden.
Uit dank aan de drie Reisheiligen mail ik onmiddellijk dat ik
meedoe en meld ook mijn ervaring de dag ervoor. We zijn met
vier personen.
Ter voorbereiding van de viering lees en overdenk ik het verhaal
van Mattheus over de Driekoningen. Daarin vind ik actuele
zeggingskracht: onderscheiding van goede en kwade geesten
met hun berichten en hun luisterbereidheid. Niet starheid maar
wendbaarheid is een deugd van de Koningen, hun doel en de
weg er naar toe. Ik ervaar de moed en durf voor het ongewisse
van de drie Reizigers, hun vertrouwen, hun openheid naar de
kosmos. Het zijn mensen die “vonken”. Zij kunnen een inspiratie
vormen voor ons handelen. Ze zijn Messiaanse voorbeelden.
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De voorbereidingsgroep weet van mijn handelen voor de Stichting
Staakt Het Vuren en vindt en ziet het als voorbeeld van het nemen
van initiatief en vragen mij hierover te vertellen.

Ik zeg op 5 januari 2020 in de Pepergasthuiskerk het volgende:
“Jarenlang ben ik voorzitter geweest van de Stichting Staakt Het
Vuren. De campagne begon december 2007 op de Grote Markt
in Groningen. Ik was toen verontwaardigd over het gigantische
bedrag dat bij de jaarwisseling 2006-2007 over de balk gesmeten
werd bij het kopen van vuurwerk.
Ik had uitgerekend dat bij die jaarwisseling zoveel miljoenen
verknald werden dat daarvoor in Kenia, met hulp van de lokale
bevolking daar, 4000 basisschooltjes gebouwd kunnen worden.
In Nederland werden dus in een paar uur 4000 schooltjes de
lucht in geknald.
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Ik nam vanuit de Moesstraat 20, waar ik woon, uit de kelder een
grote ton mee waar mensen het geld in konden doen dat ze van
plan waren te gebruiken om vuurwerk te kopen. …..
Daar stond ik dan, alleen…… met de ton, een microfoon en
een luidspreker.
Ik heb er eerst twee uur gestaan en geroepen, maar er gebeurde
niets, ik dacht, ik ga naar huis, grote flop…….en dan slaat ineens
de vlam in de pan! want de één na de andere bus vol mensen
stopt bij de Grote Markt, vlak voor mijn neus….:
“Hier, heb ij ok wat” zeiden de Groningers. Youp van het Hek
kwam ook langs, en ik vroeg: “Youp zeg iets dat me helpt”.
Youp zei: “Ik hoop dat ze niet zo oerenhard gaan knallen want
dan knappen mijn trommelvliezen” En een studente, riep “Youp,
je moet meer steunen, die man met de microfoon heeft gelijk.”
Youp loopt naar het meisje toe en omarmt haar. In korte tijd
wordt meer dan 5000 euro bijeengebracht dat ik later persoonlijk
naar “Terre des Hommes” in Groningen breng. Dit is de start
geworden van een jarenlange campagne.”
En tot mijn grote verrassing, nu, jaren later, bericht TV teletekst:
“VVD burgemeester van Utrecht, Jan van Zanen, vraagt eigen
partij in te stemmen met privé vuurwerkverbod” Al eerder heeft de
gemeente Apeldoorn een vuurwerk vrije jaarwisseling toegezegd.

Paul Steverink
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Tralies met uitzicht
Door jeroenkingmans

Daar ben ik weer. En het gaat niet goed. De kanker heeft me achter
de tralies gezet. En ik zit hier met alleen een armlastig klein, stomp
en afgebroken vijltje. Daar begin ik niks mee. De woorden zitten
in mijn hoofd, maar de kanker ontneemt me het vermogen om
die woorden schrijvend te ordenen. Ik kan er niet bij en dat is
verschrikkelijk. De vrijheid is er niet meer. Ik ben niet meer in
staat de regie te voeren. De touwtjes in handen te nemen. Mijn
fysieke kracht … het is nu niet meer dan een klein, stomp, afgebroken vijltje.
Mijn gezin, familie, helpt me graven, zoeken. Ze reiken door mijn
getraliede hoofd heen, trekken de woorden eruit en leggen ze
neer. We ordenen ze samen.
Laat je niet misleiden door de metafoor van die tralies. Alsof
het uitzichtloos is. Het is mistig soms, troebel af en toe. Maar
tegelijkertijd ook intens. Geuren, geluiden, smaken … het komt
allemaal ongefilterd binnen. Het geluid van hondenbrokken die
in de bak worden gegooid, klinkt als tien roffelende pauken. De
giganten achterin het orkest, die spanning en diepte brengen in de
symfonie van het leven. De vogels ’s morgensvroeg die steeds
luider de lente binnen zingen. Ik hoor ze, voel ze, zie ze. Die
dwarsfluiten en piccolo’s van het orkest. De handen van de een,
de blik van een ander, even samen lopen in het bos, de hond die
me met zijn scheve kop aankijkt. De knoppen in de bomen en
struiken; die herauten van de lente. Het zijn de andere instrumenten
die het orkest voltooien. Ik voel de symfonie en denk: hoe lang
mag ik er naar luisteren, mag ik er naar kijken, mag ik er deel van
uitmaken? Ik hang veel meer aan het leven dan ik had gedacht.
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Ik weet dat de trap waarvoor ik sta naar beneden gaat. Trede
voor trede. Als de kanker me íets heeft meegegeven is het wel
realiteitszin. Die onordelijke brei van delende cellen in mijn
hoofd duikt overal op. De scan toont ze onbarmhartig. Weer
slecht nieuws, nadat mijn hoofd door de scanner ging in het
Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam op 20 maart. Een
nulmeting als startpunt van een proef. Een Europese test met
het middel met de smakeloze naam TG02. Het chemokanon
kan in de kast, het bestralingspistool kan worden opgeborgen.
De wetenschappelijke hoop, mijn hoop is gevestigd op TG02.
Maar die scan, die vertelde dat ik al met 2 – 0 achterstond.
Op vrijdag 20 maart gleed de eerste pil naar binnen. Maar de
kanker duwde me snel daarna naar de eerste, lagere trede.
Zeggen, schrijven wat ik denk, het lukt bijna niet meer. Maar
gelukkig ben ik niet alleen. Mijn gezin pakt mijn hand vast. Ik
weet dat ik niet alleen de trap af hoef. Ik ben ook niet bang
voor de onderste trede.

Staand voor die trap schiet deze zin door mijn hoofd: ‘ik heb het
nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan.’ De lijfspreuk
van de kleine roodharige geweldenaar Pippi Langkous. Die heerlijk
onaangepaste rebel die haar eigen wijze weg gaat. Niet gehinderd
door verleden, dogma’s, regels. Met een groot hart, oersterk lijf
en twinkelende ogen gaat ze door. Ga ik door, trede voor trede.
Samen met mijn geliefden, diep in mijn hart.
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Met elke stap naar beneden verlies ik iets en het niet weten wát
ik verlies is beangstigend. Maar met elke trede win ik ook iets.
Durf ik steeds beter mee te liften op de wijzers van de tijd tussen
geboorte en tijd. De klok van het leven waarvan ik niet de snelheid
bepaal. Zover is het nog niet, zover ben ik nog niet. Het gaat
eerst nog lente worden!
jeroenkingmans | 4 april 2020

Lente
Door jeroenkingmans

Lieve vrienden, Jeroen is maandagmiddag 20 april uit het leven
gestapt. Mijn man, onze vader, onze broer, mijn zoon heeft zijn
rust gevonden achter het door hem zelf gespannen finishdoek.
Het ging niet meer. De verwoestende kankercellen in zijn hoofd
ontnamen hem zijn innig geliefde vrijheid. Zetten hem steeds meer
vast achter de denkbeeldige tralies. Kasplantje … dat wilde hij
nooit, nooit worden. Dus nam hij voor een laatste keer de regie
en besloot dat het genoeg is geweest.
13

We waren er voor hem de afgelopen weken. We mochten meelopen, meestrompelen, mee lachen, mee huilen, mee genieten,
mee verbijten, mee zwijgen in de zwaarste trailrun van zijn
leven. De loop met uiteindelijk de onverbiddelijke finish, die
nu ook bevrijdend was en is.
De laatste kilometers tot het door hem zelf gespannen finishdoek
werden omlijst door liefde, de grootste houvast in het leven.
Liefde kent zoveel uitingsvormen en ze kwamen allemaal voorbij.
Jeroen is geen man van het theatrale, van de massa, van het
opgesmukte, van de buitenkant, van het onechte. Hij houdt het
graag klein, intiem en oprecht. Dus trok hij zich gedurende zijn
laatste kilometers terug in zijn eigenhandig compleet verbouwde
huis daar midden in het bos bij Putten.
Maar jullie, die hem kennen, die hem hebben gevolgd al die jaren
dat hij hardlopend en mijmerend zijn diepste zielenroerselen
deelde via deze weergaloos mooi geschreven blogreeks. Jullie
weten dat hij het leven innig liefhad. Weten dat hij elk gebaar,
elk schrijven, elk blijk van medeleven van jullie al die jaren in
zijn rugzak stopte, naast de energierepen en de camelbak met
drinken. Bakken met liefde heeft hij van jullie ontvangen en dat
deed hem oneindig veel goed. Het gaf hem kracht en zekerheid
om het steeds fragieler wordende leven te omarmen. Nog een
keer met zijn hond een ‘rondje Laak’ te lopen, nog een keer met
zijn twee broers op de mountainbike te klimmen, nog een keer
zijn geweldige kinderen te vragen om een patatje ‘kapsalon,
nog een keer te accepteren dat zijn aller-, allergrootste liefde
van zijn leven hem waste.
De laatste meters van zijn prachtige, compromisloze, ondernemende,
steeds liefdevollere leven veegden de lucht schoon als nooit
tevoren. Innig blauw opende de hemel zich. De wind, zijn wind
blies leven en liefde in iedereen die daar oog voor had. De zon
omstraalde dit met een alles doordringende, warme gloed. Als
de menselijke stem verstomd, spreekt de natuur zoals alleen zij
dat kan. Zonder woorden en daardoor veelzeggender dan het
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dikste boek. De bomen in zijn geliefde bos tooiden zich met het
tere groen van de toekomst, gevoed door de sapstroom van het
leven. En de vogels fluiten, kwinkeleren, jubelen ons nog steeds
de twee woorden toe die Jeroen ons influisterde: ‘leef en herinner!’
Zo verstomt de stem van Jeroen nooit. Elk jaar wordt het lente,
zomer, herfst, winter en weer lente…..

jeroenkingmans | 21 april 2020
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BERNO SPEKSCHATE
60 JAAR FRATER
‘Moet dat nou? Dat schrijven over
wat ik in mijn leven gedaan heb?
Daarover is al zoveel geschreven!
Iedereen wéét nu wel dat ik in
Almelo geboren ben en zelfs
gedoopt werd in de Egbertuskerk,
de kerk waar ik nu naast woon.
Dat ik naar verschillende scholen
gestuurd ben om zaken op orde te stellen. Dat ik in Zeist, Utrecht,
Nieuwe Pekela en Groningen gewoond heb. Dat ik bestuurslid
van de congregatie geweest ben. En dat ik meer dan 25 jaar samen
met Ben Doodkorte gewerkt heb aan het Revo-boekje met voor
iedere dag een tekst. Wat is daar nog de nieuwswaarde van?´
Ik kan het alleen maar beamen. Daarom nu geen chronologische
beschrijving van Berno’s leven. In ons gesprek ben ik op zoek
gegaan naar mensen die hem in zijn leven geïnspireerd en geraakt
hebben. Misschien is daarin een rode draad in de geschiedenis
van de straks 80-jarige frater te vinden!
Allereerst stuit ik hierbij op wat hij deed bij de Verkennerij met
gehandicapte jongens in Zeist. Ik zie foto’s in zijn fotoboeken
van lachende jongens in rolstoelen, ze genieten volop! En Berno
vertelt hoe hij samen met Simon van Brakel de schouders onder
dit werk gezet heeft. Hij vertelt over de weekenden die ze met
deze jongens gehad hebben op het terrein achter het St. Jozefgebouw en de zomerkampen! Het was zijn lust en zijn leven.
Het vroeg creativiteit om zo met hen op weg te zijn, maar aan
alles proef ik wat het met hem deed om zo met deze jongens
om te gaan! Hij genoot van wat het in hen naar boven haalde!
16

Later in zijn leven laat hij zich raken door de vluchtelingen en
asielzoekers. Hij was onder de indruk van pastoor Bart van den
Barselaar hoe deze Franciscaan zich met hart en ziel met zijn
parochianen voor de Tamils uit Sri Lanka inzette door hen kerkasiel
te verlenen. Vanuit de HUMO-groep in Groningen deed Berno
van harte mee. Opdat kerkdiensten niet verstoord werden, organiseerden ze vele vieringen en nachtwakes. Ze deden dit alles met
zorg en aandacht voor de mensen die hen waren toevertrouwd,
en ze deelden in de angst dat de politie tot een ontruiming zou
komen…
En weer later in zijn leven zijn het óók de asielzoekers die het
besef in hem deed ontwaken dat het alleen wonen – terwijl er
zoveel mensen zonder onderdak zijn – niet meer bij hem paste.
Gaandeweg leidde toen het spoor naar woongemeenschap De
Wonne in Almelo.
Pastoor Bart van den Barselaar baande voor Berno ook de weg
naar de bajes. Wekelijks gingen ze met enkele anderen naar de
gevangenis in Winschoten voor een Eucharistieviering. Onder
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het genot van een bak koffie ontmoetten ze de kleine groep
gevangenen die daar hun straf uitzaten. Zéker geen lieverdjes.
Sommigen zaten hier voor moord en doodslag, anderen waren
betrokken geweest bij de beruchte treinkapingen in de jaren 70.
Maar Bart straalde als hij met ze sprak, ze hadden zijn hart. Hij
was daarin een voorbeeld en inspirator op Berno’s levenspad.
Keuze voor mensen die in ons samenleving niet lijken mee te
tellen en er niet mogen zijn, kleerscheuren in het leven hebben
opgedaan. Daarin herken ik de rode draad in zijn leven. Dat
begon al in het Speciaal Onderwijs en op de lagere school aan de
Daalsedijk in Utrecht. Berno trok tot het moment dat de school
5 jaar later gesloten werd, met de kinderen op. Hij werkte er niet
volgens een lesprogramma, maar liet het leven in de praktijk
ontstaan. In samenspel met de kinderen. Probeerde hen tot hun
recht te laten komen.
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Ruim 20 jaar geleden kwam Berno in De Wonne in Almelo.
Dagelijks trekt hij op met mensen die door het leven getekend
zijn. Vaak gaat het om meer dan één probleem waardoor het in
hun leven mis ging. Psychische of psychiatrische problemen,
werkloosheid, verslaving of simpelweg een verbroken relatie
kunnen tot gevolg hebben dat iemand de weg kwijt raakt en in
ernstige problemen komt. Dan is de rustige aanwezigheid van
iemand als Berno heilzaam. Anno 2020 vindt hij vooral in de
kleine, praktische dingen zijn weg. En tussendoor maakt hij op
de ene plek een grapje en op de andere heeft hij een hartelijk
woord of een kritische opmerking. ‘Laat mij mijn werk maar
doen. Ik zet het ontbijt wel klaar, zorg als het nodig is voor de
huiswas, maak straks nog de eetkamer schoon en kijk of de
koffie op tijd gezet is’. Je merkt dat de huisgenoten blij met
hem zijn en hem waarderen!
Waar haalt iemand als Berno in al deze jaren zijn krácht vandaan?
In de verhalen klinkt door hoe belangrijk het voor hem is om zijn
creativiteit te kunnen laten stromen. En dat het nu met het ouder
worden minder wordt, vindt hij maar lastig. Verder zocht hij in
de Groninger tijd geregeld de immense stilte van Noordpolderzijl
in Noord-Groningen op en sinds zijn komst naar Twente wandelt
hij iedere zondagmorgen in alle vroegte nog zo’n 8 kilometer met
zijn schoonzus Mariëtte in Twickel.
Natuurlijk is het leven en zijn vanuit zijn geloofsovertuiging
belangrijk. Hij voelt zich aangesproken door Jezus van Nazareth
die ‘de kleine’, ‘de gekwetste’ en ‘de verschoppeling’ lief had,
in het midden plaatste en op waarde eerde! Zijn keuze voor het
leven binnen een congregatie die er voor ‘kleine’ en ‘arme’ mensen
wil zijn, past daarbij.
In het religieus leven heeft hij zich laten voeden door de verhalen,
de rituelen en gebruiken. En gaandeweg ontdekte hij de rijkdom
van de oecumene. ‘Dan ga je jezelf ook vragen stellen over je
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eigen wortels en mag je aan elkaar leren.’ Dat gebeurde in de
HUMO-groep en in De Terebint waarbij steeds meer mensen,
jongeren en ouderen, zich aansloten om samen te bidden en te
lezen in de Bijbel. Velen bewaren nog goede herinneringen aan
de wijze waarop de grote feesten als Kerstmis, Pasen en Pinksteren
met een uitgebreid programma samen gevierd werden. Er werd
over wezenlijke zaken gesproken en er was aandacht voor elkaar
en anderen. Berno was in die jaren één van de oprichters en
bestuurslid van spiritueel centrum ‘De Poort’. Dit centrum is
nog steeds op Moesstraat 16 in Groningen gevestigd.
Ook de Pepergasthuisgemeenschap in Groningen werd een thuis
van Berno. Deze oecumenische gemeenschap opende begin
oktober 1991 zijn deuren in het hartje van Groningen. Berno
voelde zich meteen aangesproken en ontpopte zich als een pijler
van de gemeenschap. Hij dacht mee in de kerngroep, nam samen
met anderen het voortouw in de ontwikkeling van de liturgische
vormgeving en liet ook hier zijn creativiteit stromen. Het hart
van deze gemeenschap klopte in die jaren in de groepen die de
vieringen voorbereidden. Berno deed daar van harte aan mee,
hield geregeld een overweging en stimuleerde anderen om dat
óók te doen. Hij genoot van de liederen van Huub Oosterhuis
die er gezongen werden en de muziek die er klonk. En binnen
de gemeenschap ontstonden diverse oratoria zoals ‘De graankorrel’
en ‘De appelbloesem’, maar ook nieuwe liederen die ter gelegenheid van een bepaald thema geschreven en gecomponeerd werden.
Wat ooit begon als ‘experimenteer- en vierplek’ náást de reguliere
kerken, werd voor velen het enige kerkelijke thuis. Dat maakte
het voor de organisatie een stuk ingewikkelder. Want hoe om te
gaan met mensen die binnen zo’n groeiende gemeenschap willen
trouwen of hun kinderen willen laten dopen? Of belijdenis van
hun geloof willen doen? En wat betekent in deze oecumenische
context het wekelijkse ‘delen van Brood en Wijn’? Hierover werd
intens overlegd met vertegenwoordigers van de traditionele kerken
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in Groningen. Er werden wegen gevonden die voor de bestaande
kerken acceptabel en ook kerkrechtelijk verantwoord waren.
Berno maakte in de tijd dat hij zo nauw betrokken was bij het
reilen en zeilen van de Pepergasthuisgemeenschap ‘vrienden
voor het leven’. Hij bezoekt ook nu nog met enige regelmaat de
gespreksgroep die een groep Pepergangers zo’n 23 jaar geleden
oprichtte en soms komt hij nog in een zondagse viering. Steevast
ontmoet hij daarna nog vrienden en bekenden. Dat hij geregeld
gebruik mag maken van het vakantieverblijf in Toscane (Italië)
dankt hij ook aan twee bevriende Pepergangers!
De kerngroepen van de drie Wonnegemeenschappen in Twente
zijn van oudsher ook oecumenisch van samenstelling. Zo komen
de kerngroepsleden van Almelo ’s morgens en ’s avonds in de
huiskapel om te zingen, te bidden, naar een psalm- en evangelielezing en -uitleg te luisteren en samen stil te zijn. Steeds wordt
het door één van de kerngroepsleden voorbereid, Berno doet in
dat schema mee. Er is een lied van Huub Oosterhuis, ‘In de stilte
kan ik horen wat Jouw stem te zeggen heeft’… Berno heeft dat
in zijn leven vaak mogen ervaren. Immers, in de stilte kan een
mens tot re-creatie komen. Nieuwe levenskracht ontwikkelen.
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Na 20 jaar Wonne en bijna 60 jaar lidmaatschap van de congregatie
van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart bereikt Berno straks
zijn 80e levensjaar. Dan vindt hij dat de tijd is gekomen om de
overstap naar ‘De Bilt’ te maken. Temeer daar hij qua gezondheid
steeds meer inlevert nu Parkinson ´zijn metgezel’ geworden is.
Dat maakt onder meer dat de slaap hem op de gekste momenten
kan overvallen, dat de stoeptegels en drempels steeds hoger lijken
en dat het fietsen en autorijden schier onmogelijk geworden is.
´Het is een nieuw avontuur´, zegt Berno. ´Ik weet niet waartoe
het leidt, maar zoals het nu is, is het nog goed te doen!´
Door alles heen klinkt er bescheidenheid in de verhalen van Berno.
´Anderen zagen altijd méér in mij, dan ikzelf. Ik werd geroepen
om te gaan naar plaatsen waarvan ik niet dacht dat ik ze aankon,
maar gaandeweg ontdekte ik daarin de vreugde, en kon genieten
van wat er samen met anderen tot stand gebracht werd.´
Aan het eind van het gesprek noemt Berno nog Herman Verbeek,
priester, politicus en vriend. Ook iemand die met zijn visie, zijn
liederen en hoe hij zich voor anderen inzette, vormend voor Berno
is geweest. Deze en andere vriendschappen gaven zijn leven kleur
en deed hem ook kleur bekennen.
Ik ben een dankbaar mens, dankbaar om alles wat en iedereen
die op mijn weg gekomen is.´.

Heileen Holman,
Vriendin en medekerngroepslid van De Wonne Almelo
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RODDELS
Klets maar aan, vertel je roddels.
Steek de koppen bij elkaar.
Haal de buurt door mest en modder.
Reputatie - moordenaar.
Fantaseren zonder grenzen.
Sloop en slecht, maak ieder af.
Jaag de buren naar de kelder.
Delf al glimlachend hun graf.
Roddeltong, kleine verwekker
van intieme pijn en smart.
Jij smijt mensen op de schroothoop
treft hen blijvend in het hart.
Jij ontluistert existenties,
dompelt wonden in azijn.
Waar ontstaan je kletsverhalen?
In je eigen dampig brein.
Praat- en kletszucht, vuilverspreiders,
spuiters van gif en venijn,
jullie treffen ook die mensen,
die afwezig, weerloos zijn.
Onbelemmerd kan je kletsen.
Men gelooft je graag en grif.
Tegen roddelpraat en laster,
is er toch geen tegengif.
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Roddelpraat in alle kringen.
Roddelpraat zo lekker loopt.
Roddelpraat zo gauw verzonnen.
Roddelpraat zich vlot verkoopt.
Laster, roddels, kletspartijen,
roof van eer en goede naam.
Stinkend mengsel uit de beerput.
Fantasie en Leugenkraam.
Liever hoor ik honden janken,
of het knarsen van een hek,
of het loeien van sirenes,
dan de vlotte roddelbek
Postbedrijf van overbrievers,
Ratelklep van onfatsoen.
Baggermolen van misère.
Dit is wat de roddels doen
Stop dan nu je praat- en kletszucht.
Gun de ander eer en kroon.
Geef hem groetend beide handen
En het straatje is weer schoon.
Theobaldus Geraets
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OOG IN OOG MET
NUESTRA SEÑORA DE GUADELOUPE
Onze Lieve Vrouw van Guadeloupe
sta ik op een lopende band voor de beeltenis van Nuestra Señora
de Guadeloupe. Dat gebeurt op een septemberdag in 1999 in de
basiliek van Onze Lieve Vrouw in Mexico-stad.
Hoe me dat is overkomen, vertel ik later, maar omdat Inko verschijnt
in de Mariamaand mei, vertel ik nu de verschijning van Onze
Lieve Vrouw van Guadeloupe aan de herder Juan Diego.
Verschijningen
Op zaterdag 9 december 1531 verschijnt de Señora voor de eerste
keer aan de bekeerde Azteek Juan Diego, een Indiaan. De Azteken
wonen in centraal Mexico en behoren tot één van de drie grote
volken in Midden en Zuid Amerika. De andere twee volken zijn
de Maya’s en Inca’s.
Die dag, vroeg in de morgen, is Juan Diego op weg naar de kerk
in wat nu Mexico-stad is. Als hij bij de heuvel Tepeyac aankomt,
hoort hij vanuit de top van de heuvel een stem zijn naam noemen.
Hij klimt naar boven en ziet een jonge vrouw, gekleed als een
Indiaanse prinses. Ze vraagt hem in zijn eigen taal, het Nahuatl,
waar hij naartoe gaat. Hij antwoordt: ”Vrouwe, ik ben op weg
naar de kerk voor de Heilige Mis.” De Vrouw vertelt hem daarop
dat zij Señora de Guadeloupe is en het bijzonder op prijs zou
stellen als er ter ere van haar een kerk gebouwd zou worden zodat
zij de ellende, de nood en het leed van de mensen kan verzachten.
Zij vraagt hem naar het bisschoppelijk paleis van Mexico-stad
te gaan om dit plan uit te laten voeren.
Bij de bisschop
Hij gaat er heen, maar daar aangekomen laten de huisgenoten
van de bisschop hem uren wachten. De aartsbisschop is benoemd
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door Karel I van Spanje in 1528 als Spaanse Franciscaan Jun de
Zumárraga. Hij luistert aandachtig via een tolk naar hem. Hij vraagt
hem een andere keer terug te komen. Op zijn terugweg ontmoet
Juan Diego de Señora op dezelfde plek en vraagt haar iemand
anders te sturen die wél geloofd zal worden. De Señora moedigt
hem aan nogmaals naar de bisschop te gaan. Juan belooft haar
verslag te komen uitbrengen.
De volgende dag, zondag 10 december gaat hij na de Heilige Mis
opnieuw naar de bisschop, die hem intens ondervraagt. Hij vraagt
Juan Diego om een bewijs aan de Vrouwe te vragen.
De bisschop stuurt in het geheim twee huisgenoten achter hem
aan om zijn gangen na te gaan. Juan Diego verlaat de bisschop,
gevolgd door de twee huisgenoten, die hem echter in de buurt
van de heuvel Tepeyac kwijtraken. Ze keren onverrichter zake
terug naar de bisschop met de mededeling dat het allemaal bedrog
is. Juan Diego echter ontmoet de Vrouwe, die hem vraagt de
volgende dag terug te komen. Thuisgekomen vindt hij zijn oom,
bij wie hij woont, ernstig ziek.
Hij blijft de volgende dag, maandag 11 december thuis om hem
te verzorgen. Zijn oom die zijn einde voelt naderen, vraagt hem
om de volgende morgen dinsdag 12 december vroeg na de Mis
een priester te vragen om te komen. Om geen tijd te verliezen
probeert Juan Diego een eventuele verschijning van de Vrouwe
te ontlopen, door via de andere kant van de heuvel te gaan. Maar
bij het passeren van de heuvel aan de andere kant, komt zij van
die kant de heuvel af en zegt hem dat hij zich geen zorgen hoeft
te maken:
Belofte
“Luister goed naar wat ik zeg en laat het doordringen in uw
hart: laat niets u schrik aanjagen of verdrietig maken. Laat uw
hart niet in verwarring brengen. Vrees die ziekte niet en geen
enkele andere ziekte of angst. Ik ben er toch, ik die uw moeder
26

ben! Wees niet bedroefd om de ziekte van uw oom, hij zal niet
sterven. Je mag gerust zijn en weten dat hij al genezen is.“
Troost
Getroost door deze woorden wordt Juan Diego gevraagd door
de Vrouwe om de heuvel op te gaan en daar rozen te plukken
en die naar haar te brengen. Met tegenzin beklimt hij de heuvel,
en hij vindt er tot zijn opperste verbazing verschillende soorten
Castliaanse rozen, die er helemaal niet thuis horen.

Hij plukt enkele ervan, brengt ze naar de Vrouwe, die ze in zijn
mantel ordent en hem zegt dat hij die alleen aan de bisschop mag
laten zien. Hij draagt zijn bewijs in zijn cactusvezels mantel naar
het paleis van de bisschop. De huisgenoten van de bisschop vragen
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wat er in de mantel zit, maar Juan zegt niets, en laat niet toe dat
ze zijn mantel openen. Toch graaien ze er in, maar voelen niets.
In het bijzijn van de bisschop ontvouwt hij zijn mantel en laat
de rozen op de grond vallen. Niet alleen zijn dit de rozen waar
de bisschop een tijd ervoor in zijn gebed om gevraagd heeft, als
een teken van de hemel dat zijn missiewerk vruchten zal dragen,
maar ook verschijnt op de mantel de afbeelding van Señora de
Guadeloupe zoals Juan Diego haar heeft gezien.

Op het zien daarvan vallen de bisschop en zijn huisgenoten op hun
knieën en bidden om vergeving dat ze hem niet geloofd hebben.
De bisschop stemt in met de bouw van een kapel, waarmee
direct wordt begonnen en waar de afbeelding wordt getoond.
De oom van Juan Diego blijkt bij thuiskomst genezen te zijn.
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Gebeurtenissen hierna
Er gebeuren veel wonderbaarlijke genezingen die zo’n diepe indruk
maken dat in acht jaar tijd acht miljoen Indianen zich laten dopen.
De mantel wordt bewaard in de Basiliek van Guadeloupe in
Mexico-stad. Nuestra Señora de
Guadeloupe groeit uit tot een
nationaal symbool, ze wordt
patroonheilige van Mexico-stad,
vervolgens van het land, en van
Latijns Amerika, en door paus
Pius XII in 1946 uitgeroepen tot
patrones van Noord en Zuid
Amerika.
Ze is symbool voor onafhankelijkheid strijders en voorvechters
van meer rechten voor de oorspronkelijke Indiaanse bevolking.
Juan Diego wordt in 2002 heilig
verklaard.
Het feest van Nuestra Señora de
Guadeloupe wordt op 12 december
gevierd. Bij een bomexplosie in
1921 een paar meter van de afbeelding bleef de afbeelding gespaard.
Wetenschappelijk onderzoek van de afbeelding
Dit is imponerend en overtuigend. Het ontstaan van de afbeelding
blijft voor alle onderzoekers onverklaarbaar. Het infrarood onderzoek heeft aangetoond dat er geen voorschets voor de afbeelding
is gemaakt. Belangrijker nog is dat de kleurstoffen niet bekend
zijn en de manier waarop de kleuren op de ongeprepareerde
ruwe stof van de cactusplantvezels zijn aangebracht blijft een
raadsel. De afbeelding brokkelt na al die eeuwen vanaf 1531 nog
steeds niet af. De levensduur van een normale mantel is zo’n 20 jaar
blijkt uit kopieën die van de afbeelding worden gemaakt op mantels
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van cactusvezels, terwijl de vereerde mantel met afbeelding van
Nuestra Señora de Guadeloupe nog geen enkel teken van verval
vertoont. Een andere verrassing is dat in 1981 ontdekt wordt dat de
plaats van de sterren op de mantel precies overeenkomt met de
constellatie ten tijde van de verschijningen in de morgen van 12
december 1531, de dag van het wintersolstitium (de zonnestand
in de winter volgens de nog geldende Juliaanse kalender), de
dag waarop de overwinning van de zon op de duisternis gevierd
wordt door de Indianen.
Tot slot
* Het valt mij op hoe bijbels het verhaal over Juan Diego is. Hij
hoort een Stem in zijn eigen taal. Samuel in het Oude Testament
hoort ook een Stem.
* Jona uit het Oude Testament voelt er niets voor om zijn opdracht
uit te voeren. Juan Diego vraagt de Vrouwe om maar iemand
anders te vragen om naar de bisschop te gaan.
* De honderdman, de hoogste officiers rang in het Romeinse
leger, vraagt genezing voor zijn knecht en vóór hij thuis komt,
is zijn knecht al genezen. Juan Diego weet dat zijn zieke oom
al genezen is vóór hij thuis komt.
* Het duurt drie dagen: van verschijning door de Vrouwe tot
het gehoor geven aan Juan Diego door de bisschop. De periode
van lijden tot verrijzenis van Jezus duurt ook drie dagen.
* De Spaanse invloed in het verhaal is duidelijk. Het gebed van
de Vrouwe lijkt op dat van Theresia van Avila: “Laat niets u
verontrusten, niets u beangstigen. Alles gaat voorbij. God
verandert niet. Geduld verkrijgt alles. God alleen is genoeg”.
Paul Steverink
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80 JAAR BHK- LIEFDEWERKEN
IN S URABAYA
In het begin.
Tachtig jaar geleden, om precies te zijn op 3 augustus 1940
arriveerde de Congregatie Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart,
nu BHK geheten, in Surabaya.
De toenmalige prefect van Surabaya, Mgr. Verhoeks CM had de
fraters gevraagd een handje te helpen in de Katholieke jongensschool, de HBS. Leerlingen aan deze middelbare school werden
klaar gestoomd voor het hoger onderwijs. Jammer genoeg werd
dit plan dat al sinds 1939 in de maak was, problematisch door de
situatie in Europa. Nederland werd bezet door de Duitsers. Het
vertrek van de fraters die klaar stonden om de school te leiden,
kon niet doorgaan. De HBS werd weliswaar opgericht, met de
heer drs. J.A.G. Miltenburg als directeur.
Enkele fraters, zoals fr. Albertus Kras en fr. Simplicius Reestman,
speelden een belangrijke rol in de oprichting en eerste ontwikkelingen van deze school.
De school, gelegen aan de Darmokali nr. 5 te Surabaya, had als
eerste lichting 50 leerlingen.
Een serieuze uitdaging
De Indonesische invasie door het Japanse leger in maart 1942 was
een bedreiging voor dit instituut. Op 26 september 1942 werden
alle Nederlanders gevangen genomen. Eerst werden ze vastgehouden in de gevangenis te Bubutan, Surabaya, om vervolgens
overgeplaatst te worden naar Tjimahi in West Java. Een aantal
Nederlandse fraters, priesters en zusters werden krijgsgevangenen.
Deze moeilijke periode duurde 3 jaar. In 1945, na de Japanse
capitulatie, werd de gevangenis in Tjimahi opgeheven. De fraters
die lid waren van de communiteit in Surabaya, keerden naar
Surabaya terug. De HBS werd weer opgetuigd.
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Maar, er waren nieuwe problemen. Fr. Albertus Kras, een van de
steunpilaren van de HBS, werd tijdens het Algemeen Kapittel
in Nederland in 1946, gekozen tot de Superior van de congregatie.
De directie van de HBS werd door de bisschop overgedragen aan
de Broeders CSA, die het later veranderden in de SMA Sint Louis.
Het begin van een nieuw tijdperk
De oorlog liet niet alleen pijnlijke sporen na, maar bracht ook
zegeningen. De inheemse fraters die tijdens de oorlog het onderwijs
verzorgden, probeerden de idealen van de grondleggers, die op
de archipel waren begonnen te pionieren, levend te houden. Om
aan deze behoefte te voldoen, werden de fraters voorbereid door
formele studies aan verschillende hogere onderwijsinstellingen.
Ondersteuning vanuit Nederland werd nog steeds gegeven. Niet
alleen financieel, maar ook als nieuwe mankracht met enorme
vaardigheden. Fr. Callixtus van Hees, fr. Maxentius Letschert,
fr. Salesius Jansen en fr. Sebastiaan Werkhoven, zijn enkele
namen die hebben bijgedragen aan het werk van de fraters in
Surabaya.
Tijdens de Japanse bezetting gingen niet weinig levens verloren.
Een aantal priesters, broeders en zusters kwamen te overlijden.
De orde van de Zusters Ursulinen bijvoorbeeld, verloor 80 zusters.
Hun overlijden was voelbaar in hun zendingswerk in Surabaya.
De aanwezige vrouwkracht werd steeds minder. Dit was de reden
waarom zij een deel van hun complex aan de Jalan Kepanjen
aan de fraters BHK schonken, en een ander deel aan de zusters
van Onze Lieve Vrouw/SPM. De zusters Ursulinen kozen ervoor
om zich te concentreren op de ontwikkeling van hun werk aan
de Darmokali, tot op heden. Dit terrein van 2,3 ha. van de Fraters
BHK is sinds 1950 het middelpunt van de liefdewerken. In dit
complex staat: een prachtige kapel in gotische stijl, een gebouw
van twee verdiepingen met ± 30 slaapkamers, een schoolgebouw,
een slaapzaal, een basisschoolgebouw van 2 verdiepingen, een
loods, badkamers, keukens en opslagruimtes. De congregatie had
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dus verschillende locaties, t.w. de fratergemeenschap te Kaliasin,
de opvang voor Nederlanders / HOS (Huisvesting Organisatie
Surabaya) nabij de Tempelstraat, de HBS in het Ursulinencomplex
te Darmokali, de communiteit aan de Tempelstraat en het vicariaat
aan de Niaga-straat 5. Het fraterscomplex aan de Jalan Kepanjen
werd gerenoveerd en centrum van de liefdewerken in Surabaya,
vanaf 1948 tot 1960.
In dit complex waren een aantal fraterscholen gevestigd, waaronder
het Hersteld MULO, SGB, SMP Angelus Custos en 2 basisscholen.
En het kantoor van het Indonesische vicariaat, de St. Paulus
fratercommuniteit plus een prachtige kapel. Het aantal studenten
blijft toenemen en om ze te kunnen opvangen zijn veel klaslokalen
nodig. Door het bestuur van de Congregatie werd het complex
gereorganiseerd. In 1964 werd Ir. Robby aangesteld om dit werk
uit te voeren. Het vervallen kloostergebouw en het gebouw van
de Xaverius basisschool werden afgebroken en vervangen door
nieuwbouw. Vervolgens werd in 1967 ook een gebouw met 3 verdiepingen gebouwd voor de SMA Frateran te Surabaya. Deze
nieuwe school heeft diverse faciliteiten en onderwijsvoorzieningen.
Vervolgens werd in 1980 een gebouw van drie verdiepingen
voor de SMP AC I opgericht. Net als de SMA is ook deze school
voorzien van goede faciliteiten en onderwijsvoorzieningen.
Een aantal fraters hebben een grote rol gespeeld bij de ontwikkeling
en het behoud van de educatieve missie van de fraters in Surabaya.
Ze waren ook actief in verschillende bedieningen in kerk en
samenleving: liturgie, sociaal werk, maatschappelijke en religieuze
relaties. Deze fraters kwamen uit Nederland: fr. Salesius Jansen,
fr. Albertus Kras, fr. Callixtus van Hees, fr. Otto Menschenbach,
fr. Timotheus Smink en fr. Sebastiaan Werkhoven. En uit Indonesië:
fr. Rumoldus Mujija, fr. Adolfus Dwijo Susanto, fr. Remigius
Harjadi, fr. Chrisologus Suhirman, fr. Paulino BC. da Silva,
fr. Damianus Roy Hurint, fr. Amatus Gena Huler, fr. Norbertus
Tapez, fr. Adriano Nagus en een aantal anderen. Een van de liefde33

werken die echt een grote steun was voor de mensen / gemeenschap
in die tijd was het Instituut voor Liefdewerken. Fr. Callixtus
van Hees en fr. Sebastiaan waren de managers van projecten die
primair gericht waren op de armen. Deze instelling ondersteunt
ook landbouwprojecten in Pacet.
Het huidige BHK in Surabaya
In 2005 werden een groot deel van de communiteitgebouwen gerenoveerd. Iedere slaapkamer werd voorzien van een badkamer/wc.
Een kapel, gebouwd midden in een kloostercomplex. Hier vindt
de congregatie de geestkracht om het vervolgens te verspreiden
voor de redding van de mensen. De waarden die onze voorgangers
hebben nagelaten, worden behouden.
Hoewel de fraters druk zijn met hun werk op school, blijven zij
actief in verschillende aspecten van het openbare leven. Hun
betrokkenheid, zowel op het niveau van het bisdom als in de
Katholieke Onderwijsraad, mag niet vergeten worden. Evenzo
in de parochie. Sommige fraters zijn actief als coach van jonge
mensen, dragen bij aan de maandelijkse overdenkingen voor
parochiebulletins en werken als liturgisch commissieteam. Het
forum voor religieuze harmonie en inspanningen om samenwerking op sociaal en politiek gebied tot stand te brengen, heeft
ook de aandacht van de fraters.
Momenteel bestuurt de communiteit St. Paulus te Surabaya 4 scholen: de SMA Frateran, de SMP AC 1 en de Xaverius basisschool.
De problemen waarmee zij te maken krijgen in het organiseren
van formeel onderwijs te midden van de intense concurrentie in
grote steden als Surabaya, zijn niet weinig. En de diverse, alsmaar
groeiende beleidsmaatregelen en voorschriften van de overheid
drukken duidelijk op ons serieuze streven ons doel te bereiken.
De oprichting van nieuwe scholen door zowel particuliere als
overheidsinstanties met moderne faciliteiten, waardoor nieuwe
studentenplafonds worden bereikt, is een duidelijke uitdaging
die van ons vraagt dat wij serieus aandacht besteden aan het geven
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van formeel onderwijs als belangrijkste apostolisch werk. We
moeten waardering hebben voor fraters die gevochten hebben
tegen de duidelijke uitdagingen in de onderwijswereld van deze
metropool.
Te midden van de concurrentie zijn de prestaties van onze
scholieren nog steeds om trots op te zijn, zowel op academisch als
niet-academisch gebied. Zij doen altijd mee aan nationale en
internationale competities. En komen altijd thuis met een trofee.
Net als de andere fraterscholen in Indonesië, leiden de fraterscholen
in Surabaya studenten op uit verschillende bevolkingslagen. Alle
studenten krijgen dezelfde aandacht. Zij krijgen allen dezelfde
portie onderwijs in karaktervorming, religiositeit en geesteswetenschappen. Het zaad dat met tranen is gezaaid, wordt ieder jaar
met vreugde geoogst. Aandacht voor kansarme mensen is ook
een van de universele waarden waar de aandacht voor blijft groeien.
Ook werd de hulp voor arme studenten op het platteland verhoogd.
Soms rechtstreeks vanuit de school als instelling, soms op initiatief
van studenten.
Een ander ding om trots op te zijn is dat de scholen van dit complex
een aantal priesters, monniken en nonnen hebben voortgebracht.
Mgr. Vincent Sutikno, bisschop van Surabaya, is een voorbeeld.
Hij is een alumni van SMPK AC 1. Het is belangrijk om te beseffen
dat het aantal studenten dat naar school gaat in dit complex,
afneemt. Uiteraard zijn de genoemde factoren hiervan de oorzaak.
Op dit moment schommelt het totaal aantal studenten in het complex
rondom 1786, bestaande uit 430 op de basisschool, 558 op de
SMP en 798 op de SMA.
De communiteit is ook heel ideaal voor jonge fraters die verder
studeren. Er zijn verschillende particuliere en overheidsinstelling
voor hoger onderwijs. Enkele jonge fraters hebben hun masterstudies hier met goed resultaat afgerond.
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De laatste zes jaar werd de communiteit geleidt door fr. Adriano
Nagus. De jonge fraters die heel enthousiast de idealen van de
Stichter, namelijk het begeleiden van jongeren op hun levensweg
trachten te verwezenlijken zijn: (van links naar rechts)
Fr. Angelo da Silva, student aan de faculteit psychologie,
Fr. Adriano Nagus, directeur SMA Frateran
Fr. Gonsalis Datar, leraar BP SMP AC 1
Fr. Florianus Tnopo, directeur SMPK AC 1
Fr. Albinus Di, penningmeester ‘sub perwakilan’ en procurator
Fr. Marselinus Pati Blolong, directeur SDK Xaverius

Frater Adolf Cawa
vertaling: Inge Kapitan
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HUISKAMERBIJEENKOMSTEN IN GRONINGEN
Die zijn vier jaar geleden begonnen na een uitnodiging door Martha
Akkerman aan een groep mensen van de Pepergasthuiskerk om
bij haar koffie te komen drinken. Iedereen kent Martha van de
Peper en op haar verzoek stellen allen zich voor en vertellen over
een ervaring van een recente gebeurtenis. Het wordt een bijzonder
mooie zonnige morgen waar lief en leed gedeeld wordt.
Naar de Terebintzaal
Dit is het begin geworden van de huiskamerbijeenkomsten vier jaar
lang tot en met 13 maart:2020, en later. Na de bijeenkomst bij
Martha kwamen we samen bij iemand anders thuis, maar omdat
de tien leden meer ruimte nodig hebben, komen ze nu al jaren
samen in de Terebintzaal van de Moesstraat 20 waar ik woon.
Die plek wordt door de groepsleden bereikt met de fiets, de
elektrische fiets, de bus, een taxi en rollator en met de auto
vanuit Aduard, Paterswolde, Haren en Groningen. Zelf hoef ik
alleen maar de trap af te lopen vanaf de tweede verdieping naar
de Terebintzaal..
“Het Derde Testament” - de bijbel verder schrijven
is de titel van het boek dat ons al jarenlang samenbindt. Het boekje
is samengesteld door Loed Loosen. S.J. (ⴕ 2005). Wij kennen
hem omdat hij regelmatig door voorbereidingsgroepen van themavieringen. werd uitgenodigd om een overweging te houden.
We kennen de Bijbel als het Oude of Eerste Testament en het
Nieuwe of Tweede Testament. Het Oude Testament is niet verouderd en het Nieuwe Testament is ondenkbaar en onverstaanbaar
zonder de band met het oude joodse Boek. Beide Testamenten
kunnen licht werpen op ons eigen geleefde leven van nu, ze
hebben actuele zeggingskracht, we komen er zelf in voor, als
we ons geloof delen met anderen. Dan vertellen we aan elkaar
ons eigen verhaal ons Derde Testament. De tekst van de Bijbel
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ligt al eeuwenlang vast, maar dat mensen iets op het spoor komen
en ervaren van de Eeuwig Levende Bevrijdende Liefde is allesbehalve afgesloten. Als er staat: “Het geschiedde in die dagen”
dan wil dat zeggen: “Het kan gebeuren in onze dagen”. Zonder
dat Derde Testament blijven het eerste en tweede eigenlijk een
dode letter.
Het boek telt twaalf hoofdstukken, zes over het Eerste en zes
over het Tweede Testament, als teksten voor overpeinzing. De
zeggingskracht wordt medebepaald door de ontvankelijkheid
van de lezer die er met geduld en aandacht mee omgaat
Vragen
Drie vragen zijn onze groep van dienst:
1 Wat heeft je in dit hoofdstuk het meest aangesproken?
2 Waar heb je moeite mee?
3 Wat heb je erin gemist en wat zou je er dus aan toe willen voegen?
De Coördinatrice
is Martha Akkerman vanaf het begin. Toen zij een keer niet kon
komen, nam iemand anders van de groep het moeiteloos over.
De bijeenkomst begint met een rondje “lief en leed” waarna een
hoofdstuk wordt gelezen en besproken. Deze volgorde werd later
omgedraaid omdat het rondje lief en leed te veel tijd in beslag
nam.
Martha zorgt er steeds voor dat iedereen een gedeelte van de tekst
voorleest en dat iedereen gevraagd wordt om de vragen te beantwoorden om zo te voorkomen dat sommigen te veel domineren.
Die leiding wordt van harte geaccepteerd.
Eén van de groep neemt twee kannen koffie van huis mee, een
ander zorgt voor koek of cake, een derde koopt druiven. Samen
wordt de afwas gedaan. Iedereen heeft “Het Derde Testament”
gekocht (of gekregen).
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Nu de groep wellicht een tijdje niet samen kan komen, belt Martha
alle leden elke maandag op om te horen hoe het met de gezondheid
gaat. Zij heeft verpleegkundigen opgeleid en weet welke vragen
zij ons kan stellen.
Onze laatste bijeenkomst was 13 maart 2020, nét voor de aanval
van het virus. Iedereen heeft het goed overleefd tot nu toe.
De Karmelieten hebben Huiskamerbijeenkomsten in Nederland
opgericht. In Groningen hebben oud-studenten een Huiskamergroep
geformeerd die al jarenlang bijeenkomt, zo ook bewoners van
het Religieus Huis van de fraters in de Bilt. Rond AD 2000
heeft Peter Dullaert (broer van Max en Rick Dullaert) talrijke
Bijbelgroepen gevormd rond de toenmalige Lebuinesparochie
in Deventer. Het zijn de Geloofsgemeenschappen van nu, die
hun oorsprong vinden in de eerste christentijd. vermeld in de
Handelingen van de Apostelen.

Rechts beneden fr. Paul Steverink. Aan het eind van de tafel een verkleinde
foto van Martha Akkerman. Zij nam de foto van de groep en student Jesse Holtland
”plakte” haar foto tussen de groepsleden in. Rechts: de Surinaamse Saskia
Treu. Zij gaat deelnemers aan een Huiskamerbijeenkomst in het dorp Aduard
uitnodigen.

Paul Steverink
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Ik was afgelopen zondag 26 januari 2020 in de Martinikerk van
Groningen, in De Olle Grieze. Koor en orkest en aanwezigen zongen
14 vertaalde psalmen en 6 liederen van Oosterhuis met muziek van
Antoine Oomen. De kerk was bomvol, 1200 aanwezigen. De woorden van
Huub Oosterhuis waren indrukwekkend en persoonlijk gericht.

In 2019 was er een identieke bijeenkomst. Ik ben toen naar Huub
gegaan om mijn grote dank uit te spreken aan hem en wenste
dat hij 100 jaar wordt. Hij antwoordde toen gevat: “Daar hou
ik je aan !”
Paul Steverink

Waarom bleven de treinen naar Auschwitz
rijden, vraagt Huub Oosterhuis
In de Groninger Martinikerk zijn gisteren nieuwe liederen en
psalmen van Huub Oosterhuis gezongen. De theoloog en dichter
riep de aanwezigen op radicaal te kiezen voor het geloof, juist
wanneer dat moeilijk is.
Jan Auke Brink. Geplaatst: 27 januari 2020
‘God van Jesjoea gehangen / god na Auschwitz jij verwaaide / as
van Joden aan mijn schoenen’, klonk het gisteren in de Groninger
Martinikerk. De tekst is van Huub Oosterhuis (86), op muziek
gezet door Antoine Oomen, dirigent van het Koor voor nieuwe
Nederlandse religieuze muziek.
Oosterhuis zelf was aanwezig bij de zangmiddag met liederen en
psalmen van zijn hand. Ook tijdens een toelichting verwees hij
expliciet naar de gruwelen van Auschwitz, het vernietigingskamp
waarvan de bevrijding 75 jaar geleden wordt herdacht.
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Het Koor voor nieuwe Nederlandse religieuze muziek zong gisteren onder
leiding van dirigent Antoine Oomen liederen en psalmen van Huub Oosterhuis.
FOTO: PETER WASSING

„Als alle documentaires zijn gezien rest de vraag: wat zou ik
gedaan hebben, toen?”, aldus Oosterhuis. „Wanneer komt het
het er op aan? Dat weet je niet; je kent dag noch uur. We moeten
nadenken over het verleden: hoe kwamen de feiten tot stand?
Hoe konden de treinen blijven rijden? En we moeten het nieuws
volgen, de kranten lezen: wat gebeurt er vandaag in de wereld?
Wat willen we geven, die vraag moeten we stellen. Geloven
betekent dat je bereid bent er veel voor over te hebben, misschien
wel alles, om niet mee te werken aan het verraden, het moorden.”

Wanneer komt het er op aan? Dat weet je niet; je
kent dag noch uur
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Auschwitz: voorbij de grenzen van het voorstelbare
Een confrontatie met een onvoorstelbaar verleden: zo kan een bezoek aan
Auschwitz het best worden beschreven. Op 27 januari is het 75 jaar geleden
dat het kamp werd bevrijd door soldaten van het Rode Leger. Daarna is
Auschwitz uitgegroeid tot het symbool van de Holocaust én een plaats voor
massatoerisme.

Geestelijke oefening
In een volle Martinikerk werden gisteren veertien psalmen en zes
liederen van Oosterhuis gezongen door het koor van Oomen,
soms bijgestaan door de gemeente. Volgens Oosterhuis is dat
gezamenlijk psalm-zingen een „geestelijke oefening in bereid
zijn zo te leven”.
Als er een god is, is het een ander. Een die niet komt
verdelgen
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Uit zijn nieuwe teksten op de psalmen blijkt dat Oosterhuis
radicaal voor de vrede kiest; tegen geweld - zelfs als dat geweld
van God komt. In zijn teksten vindt hij ruimte om twijfel en overtuiging hand in hand te laten gaan. Bij Psalm 21 bijvoorbeeld,
met in de NBV de regels ‘Uw hand zal uw vijanden slaan, uw
machtige hand uw haters treffen, u doet hen branden als vuur in
een oven wanneer u verschijnt.’ Oosterhuis dicht in zijn versie
van het psalm: ‘Ik lees en herlees dit lied. Wat is de god onzer
vaderen? Mijn god is het niet meer. Luister, mijn zoon en mijn
dochter: zing dit liedje niet verder, leer het je kinderen niet. Als
er een god is? Als er een god is, is het een ander. Een die niet
komt verdelgen, die geen vuurovens stookt, maar zijn geliefden
levend uit de vlammen bevrijdt.’
Dichtbundel
Maatschappelijke betrokkenheid spreekt op alle vlakken uit de
teksten van Oosterhuis. Van Auschwitz tot de zorg om daklozen;
alle vormen van onrechtvaardigheid gaan hem aan het hart. Het
leed van de mensen die te maken met aardbevingen in Groningen
hoort daar ook bij.
In 1958, als student in Groningen, schreef Oosterhuis de dichtbundel Groningen. Gisteren presenteerde hij in de Martinikerk
de heruitgave Groningen / Grunnen, met daarin naast zijn teksten
vertalingen in het Gronings door Marten van Dijken. De opbrengst
van de verkoop gaat volledig naar slachtoffers van de bevingen.

Met toestemming overgenomen van het
Friesch Dagblad, 27 januari 2020
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