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VAN DE REDACTIETAFEL
Nu al het laatste nummer van deze jaargang? Het vreemde jaar
2020 alweer naar het einde snellend? Ja, inderdaad! Het is niet te
geloven dat het al december is, terwijl we vanaf maart met veel
beperkingen leven en het eind ervan nog niet zien! Voor iedereen
is het een bijzonder en vreemd jaar geweest. Maar belangrijk is
dat we ervan leren en wellicht bewuster gaan leven. Of beter
beseffen dat we veel van het leven samen moeten doen om iets
te bereiken. Dat we meer oog moeten hebben voor mensen die
door eenzaamheid of beperkingen niet met alles kunnen meedoen.
Tientallen mensen zijn dit jaar in grote eenzaamheid geweest
bij ziekte en sterven, zonder een warm afscheid met al hun
dierbaren…. Alles werd door maatregelen beperkt. Ons sociale
leven heeft een flinke knauw gekregen en de vraag is nog: hoe
pakken we het op na corona? Het is de moeite waard om elkaar
op het eind van het jaar van harte een heel gezond en goed nieuw
jaar toe te wensen!
Voor ons als redactie ligt ook de opdracht om een nieuwe inspirator
te vinden, want het werk van Alfons Kroese over de Constituties
was zeer inspirerend. Elke keer zo’n overweging was kostbaar!
Zijn laatste aflevering kunt u in dit nummer lezen.
De pen is weer doorgegeven; het 75 jaar bevrijd zijn krijgt een
afronding; een gouden kloosterjubileum in Indonesië krijgt een
plekje; er is aandacht voor de creativiteit van bewoners en al
met al heeft u wederom een variatie aan leesstof in uw handen.
Wij hopen dat u van deze jaargang hebt genoten en de redactie
heeft besloten om weer een jaar de schouders eronder te zetten.
Veel leesgenoegen en tot volgend jaar!
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IN MEMORIAM

ALFONS KROESE
1931 – 2020

Sinds 2009 heeft pater Alfons Kroese, ongeschoeide karmeliet,
aan ons tijdschrift INKO meegewerkt. In totaal heeft hij precies
60 keer een beschouwing geschreven naar aanleiding van een
artikel uit onze Constituties. Zeer waardevolle en graag gelezen
overweging. Rijk van inhoud, al was het niet altijd eenvoudig om
het “even” te lezen. Je moest er echt voor gaan zitten! Pennevruchten van een zeer gewaardeerd man met een rijke geest, die
heel veel mensen wist te bereiken. Een prettige man om mee in
contact te treden. Persoonlijk heb ik Alfons veel meegemaakt in
mijn SBCN-jaren toen hij Provinciaal Overste was en in het
bisdom Rotterdam de bisschoppelijk gedelegeerde voor de
religieuzen. Alfons heeft ook hier in het fraterhuis enkele malen
de bezinningsbijeenkomst verzorgd.
Alfons bedankt voor je inspiratieve bijdragen.
Rust in vrede bij je Schepper en Heer.
Leo Ruitenberg
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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”(art. 13)

GEWETENSONDERZOEK
Een om de zoveel jaar terugkerende gewoonte bij religieuze gemeenschappen is “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 gedwongen
zijn kloosters en monasteria te sluiten. Het probleem is dieper
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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 dood
punt 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 zich tot het
uittrekken van een te nauwe schoen, waarbij de toneelspeler
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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 teneinde 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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Nu we aan de laatste aflevering van deze jaargang gekomen
zijn, willen wij het gedenken van 75 jaar bevrijding afsluiten
met herinneringen van fraters-zelf over hun beleven van en hun
herinneringen aan de bevrijding in 1945. We sluiten deze serie
af met een verhaal uit het dagboek van de inmiddels overleden
frater Roland Disch.

75 JAAR BEVRIJDING
Frater Siardus zag vanuit zijn ouderlijk huis
de straatgevechten bij de bevrijding van
Harlingen op 16/17 april 1945.
Uit de krant van toen:
Het werd een verschrikkelijke avond. De projectielen welke door
de Canadese kanonnen werden afgevuurd floten over de daken
en van alle kanten hoorde men in de stad het knallen van kogels,
het ratelen van de mitrailleurs en de ontploffingen van zwaarder
geschut.
Enkele jagers vlogen weer boven de stad om het artillerievuur
te regelen. Er kwamen voltreffers terecht op Duitse opstellingen
en onderkomens in het havengebied en aan de zeedijken. De
sleepboot “Edzo Jan”, waarmede de Hafenkapitän trachtte de
haven uit te komen, kreeg eveneens een treffer en moest met
enige doden aan boord terugkeren. Hotel Zeezicht, waarin zich
Duitse officieren bevonden, kreeg een treffer op de hoek van
het gebouw.
Ook de Duitse barakken in het vroegere Kaasland werden door
het Canadese geschut getroffen. Bij deze beschieting van de stad
ontstonden enige verliezen onder de burgerbevolking.
Omstreeks half tien waren de Canadezen in de stad doorgedrongen
en vochten ze in de omgeving van de Engelse tuin.
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Tegen 12 uur hadden zij het politiebureau in handen. De bevolking
in dat gedeelte van de stad was dol van vreugde en kwam onder
gejuich naar buiten, maar verderop brak de hel weer los. In de
omgeving van de havens werd nog enige uren verzet geboden.
Aan de Noorderzeedijk gingen Duitse onderkomens, welke door de
Canadezen in brand waren gestoken, in vlammen op. Een felle
brand woedde er ook achter de houtschuren aan de Zuiderhaven,
waar Duitse munitieloodsen in brand waren geraakt. Enige
woningen gingen daar ook door het vuur verloren. Men hoorde
doorlopend het ontploffen van de ontbrandende munitie. Sterke
zoeklichten, welke in de buurt van Franeker stonden opgesteld,
beschenen de gehele avond en ook ’s nachts de lucht boven de
stad om het terrein van de strijd te verlichten.
Pas diep in de nacht was het op straat weer wat veilig.
Hier en daar stonden “Canadezen” op wacht. Op sommige plaatsen
lagen dode Duitse soldaten. De Duitse officieren hadden zich
overgegeven.
Siardus van der Zweep

© Centraal Comité 1945 | April 1945: bevrijding van Franeker en Harlingen
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75 JAAR BEVRIJDING
Helaas moet ik zeggen, dat ik aan de bevrijding
weinig of geen persoonlijke herinneringen heb.
Het enige wat me altijd bijgebleven is het
moment dat ik hoorde dat we bevrijd waren.
Dat moment was op een avond, dat ik als misdienaar uit het
Marialof thuis kwam en ik in het halletje achter de voordeur iets
militairs zag hangen aan de kapstok en er iets van een geweer
zag staan….. en zag ik in de huiskamer toen ik binnen kwam dat
mijn oudste broer thuis was gekomen, die bij de Binnenlandse
Strijdkrachten had gediend. Iets wat ik uiteraard niet wist. Dat
was een bijzonder moment!
Trouwens, van echt oorlogsgeweld hebben wij in de kop van
Noord Holland weinig gemerkt. Wel is mij het begin van de
oorlog bijgebleven. Ik was net vijf jaar, maar ik zie het nog voor
me: vlak voor ons huis stonden 4-5 huismoeders heel zenuwachtig
en drukdoende elkaar iets te vertellen. Het was prachtig weer,
maar ik voelde dat er iets bijzonders was. Achteraf was het de
dag van de capitulatie en het begin van de oorlog.
Een ander feit, dat mij altijd aan de oorlog herinnert is, dat ik
een jaar of 9 was en we met de klas op vrijdag tegen 12 uur de
biechtbeurt hadden. Terwijl wij in de kerk waren, kwam iemand
zeggen dat we de kerk niet uit mochten gaan. Er was een razzia
door de Duitsers in de kern van het dorp, waar een man of vier
Nederlanders opgepakt werden. Klaas Mol, die een manufacturenzaak had, daar tegenover Cor de Vries, een fietsenmaker en de
ander namen ben ik vergeten. De mannen zijn later gelukkig
ongedeerd weer thuis gekomen. In mijn herinneringen hangt
dat wij meer dan een uur in de kerk hebben moeten blijven.
Wat we die tijd gedaan hebben is me niet bijgebleven en ook
niet of we ’s middags nog naar school terug moesten…..
Echt honger hebben wij niet geleden, wel de schaarste gevoeld
en het feit dat bijna alles op de bon was. Dus het gepuzzel van de
ouders voor de huishouding was duidelijk voelbaar aanwezig.
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Wat in de jaren (rond 1944???) grote indruk op mij maakte was
het feit dat er gedreigd werd dat de Wieringermeer net als Zeeland
onder water gezet zou worden. Meerdere families kwamen bij
ons langs om met gezin, huishoudspullen, landbouwwerktuigen
en vee een veilig plekje te zoeken bij familie of elders. We waren
al gewend aan Amsterdammers die met beladen handkarren of
kinderwagens met meubilair en andere spullen naar onze streek
kwamen om voor eten te ruilen. Dat gaf een zeer trieste aanblik
en akelig gevoel.
Wat ook kenmerkend was van de rust in onze omgeving en dat
het daar minder moeilijk was dan in de grote steden, dat kinderen
uit Den Haag en Amsterdam kwamen “logeren”, soms maanden
en ook wel langer.Wij hebben thuis een meisje uit AmsterdamNoord gehad. Ik denk wel langer dan een jaar. Op de foto’s van
het 25-jarig huwelijksfeest van mijn ouders in juni 1944 staat ze
te midden van de familie. Eerst is er nog wel eens contact geweest,
maar later toch verwaterd.
Langs meerdere polderwegen van het ene dorp naar het andere,
verdwenen’s nachts veel bomen, daar brandstof voor de kachel
erg schaars werd. Meerdere keren werd je wakker als ze met
ratelende karren door onze straat trokken. Men kon het kennelijk
ongestoord doen, zowel het omhakken of zagen en het vervoeren….
Dit zijn zo wat flarden aan herinneringen van de oorlogsjaren in
mijn kinderjaren tussen mijn 5de en 10de jaar.
Leo Ruitenberg
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BEVRIJDINGSHERINNERINGEN?
Ja, daar vraag je me wat.
Toen de oorlog uitbrak - we woonden in
Hillegom - was ik net 2 jaar geworden en
aan het eind van de oorlog was ik dus 7 jaar.
In 1940 telde het gezin van mijn Ouders twee kinderen, aan het
eind van de oorlog waren dat er vijf en de zesde op komst en
uiteindelijk waren er negen kinderen. De laatste werd geboren
aan het eind van mijn noviciaat (1957).
Aan de oorlog zelf heb ik alleen maar flarden van herinneringen:
- “De moffen” die vaak door onze straat marcheerden van hun
keuken op weg naar de school die ze ingepikt hadden. Soms
had ik gezien wat ze te eten kregen. Later hoorde ik van mijn
ouders dat ik dan thuis kwam vertellen wat voor lekkers ik gezien had. Dat was natuurlijk best pijnlijk voor hen om te horen.
- Het in de rij staan voor de gaarkeuken. Mijn broer (toen 5 jaar)
weet zich te herinneren dat we dat ook wel samen deden.
Hielden wij het plaatsje open totdat mijn Moeder kwam?
- De teleurstelling thuis als we zagen wat we te eten kregen.
Eén keer herinner ik me nog: we hadden een emmertje lauw
water gekregen waarin koolbladeren dreven. Mijn Vader werd
woedend en zei: “Dat geef je nog niet aan de varkens”.
- Mijn Vader vertelde later dat hij meerdere malen aan een
boer, waarvan men wist dat hij veel aardappelen had, of hij
niet wat aardappelen voor ons gezin kon missen. Het antwoord
vast steevast dat dat niet kon.
- Ook herinner ik me dat ik de warme maaltijd mocht gebruiken
bij een familie aan de Van den Endelaan; hoe vaak dat gebeurde
weet ik niet meer.
- De gang naar het Maria-oord (zusters van O.L. Vrouw van
Amersfoort) waar ik al misdienaar was (maar nog geen
1e communie had gedaan!). Soms kreeg ik na afloop een
pannetje eten mee naar huis.
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Dat was allemaal in de oorlog, maar wat weet ik nog van de
bevrijding? Ook niet zo veel.
- Ik was boven op de slaapkamer toen we van iemand beneden
op straat hoorden dat we bevrijd waren. Van feestelijkheden
herinner ik me niets.
- Daags na de bevrijding – zondag 6 mei 1945 – deed ik mijn
eerste communie. Thuisgekomen na de mis werd er van mij
verwacht dat ik als “feesteling” braaf op mijn stoel bleef zitten,
dat gaf me wel een plechtig gevoel. Merkwaardigerwijs (of
toch niet?) herinner ik me niets van cadeautjes die ik ongetwijfeld gekregen zal hebben. Vast wel een kerkboekje, een
rozenkrans of zo. Wel herinner ik me de onverwachte bezoeker
op de koffie: pater Out. Hij nam een cadeau voor ons mee:
een wittebrood! Het was alsof er een taart binnengebracht
werd! Deze gebeurtenis heb ik later (te?) vaak verteld.
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- Kort na de bevrijding kwam op het kerkplein de eerder genoemde boer naar mijn vader toe en vroeg: “Zeg Piet, wil je
nog wat aardappelen?” Met ingehouden woede moet mijn
vader geantwoord hebben: “En nou mot ik ze niet meer van
je”! Hoewel ik me niet herinner dat wij als kinderen op die
boerderij kwamen, werd ons toch door Pa verboden daar ooit
nog naar toe te gaan.
Vele jaren later (2018?): 6 mei valt weer op een zondag. Na de
eucharistieviering zitten we aan de koffie. Ik ben iets aan het
vertellen en merk dat Astrid Lunsingh achter me staat met iets
in haar hand. Ik kijk naar haar om en ze zegt: “Maak eerst je
verhaal maar af”. Even later legt ze iets voor me neer. Het lijkt
een cadeautje en ik zeg: “Ik ben niet jarig, hoor”. “Weet ik wel,
maak het nou maar open”. Dat doe ik toch met enige spanning
en wat komt er tevoorschijn? Een wittebrood!
Kees van Rooden

Hillegom, 7 mei 1945. In heel Nederland draaide de illegale pers
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75 Jaar Vrijheid
Alhoewel ik de bevrijding helemaal heb
meegemaakt kan ik niet over eigen ervaring
vertellen: ik moest nog één worden.
Wij woonden in Wiene tegenover de zijtak van het Twentekanaal,
halverwege Delden – Goor.
Zoals mijn ouders over de bevrijdingsdagen vertelden dan moeten
dat zeer angstige dagen zijn geweest. Aan onze kant van het
kanaal zaten de Canadezen en aan de overkant de Duitsers. Er is
zwaar gevochten en de bommen kwamen toch wel gevaarlijk
dicht in de buurt.
In een documentaire van RTV-Oost lees ik: “In de nacht van
3 op 4 april barstte de hel los rond het Twentekanaal bij Wiene.
In de ochtenduren trokken de uitgeputte soldaten Delden binnen.
De Duitsers hadden zich teruggetrokken achter de zijtak van het
Twentekanaal.”
En even verder: “In de nacht van 7 op 8 april staken Canadese
eenheden met boten de Schipbeek over en namen een strategische
positie in. Goor was Sperrgebiet. De nerveuze Duitsers groeven
zich in, terwijl de Canadezen noodbruggen aanlegden over het
Twentekanaal.”
Een andere herinnering is een schuilkelder in de houtwal tussen
ons en de buren. Een prachtig uitgegraven ruimte met een afgestoken trap naar beneden. Toen we iets groter waren en wat
verder van huis af mochten gaan spelen was dit een prachtige
gelegenheid.
Over de onderduikers is mij maar één verhaal bijgebleven: de
spanning die er was toen ze een Duitse onderduiker hebben
geholpen. De vraag bleef toch in het achterhoofd spelen óf het
wel een onderduiker is.
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Ook hebben vluchtelingen onderdak bij ons kunnen vinden. Eén
geval heeft mijn ouders pijn gedaan: toen nog maar nauwelijks
bekend was dat Nederland bevrijd was, was er een van de vluchtelingen die alles bij elkaar schraapte wat hij in de gauwigheid
maar te pakken kon krijgen en was zonder één woord vertrokken.
Als het al eens te sprake kwam dan was moeder daar altijd heel
kort over.
Maar gelukkig waren er ook andere ervaringen. Een zekere Annie
uit Amsterdam bleef na de bevrijding nog een tijdje om te helpen,
ik denk omdat mijn kleine broertje op komst was.
En zelf kan ik mij herinneren dat nog jaren lang de gebroeders
Witjes een middag op bezoek kwamen. En uiteraard moest er
dan wat in de fles gehaald worden (mocht ik ook een keer doen:
wat was ik gróót!). Het was elk jaar een bijzonder prettig weerzien.

Vader en oom (inwonend) samen met Annie.
In de aardappelmand mijn grote broer met zijn onafscheidelijke hond Prins.
Prins lag altijd als trouwe waker onder de wieg. En oh wee als postbode of
kruidenier zonder vader of moeder te dicht in de buurt kwam.
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Met vader en moeder ben ik eens naar de Canadese Begraafplaats
in Holten geweest. Wat heeft dat een indruk op mij gemaakt.
1400 Soldaten die zich hebben doodgevochten voor ónze vrijheid.
Af en toe ga ik nog steeds graag even naar deze begraafplaats
als ik in de buurt ben.

Mijn ouderlijk huis.
Hier ben ik groter gegroeid.

Vanuit de oorlog hadden we thuis ook
nog een grote koperen kanonskogelhuls. Met kerst werd die van zolder
(de hiele) gehaald voor de kerstboom.
Hij was precies geschikt in de hoek
achter de tafel met de kribbe.
75 jaar

vrede

Johan Brummelhuis.
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OORLOGSHERINNERINGEN
Medebroeder Kees Perdon wilde graag
iets over zijn herinneringen in INKO doen
opnemen, maar zag geen kans om het zelf
op te schrijven. Hij heeft mij gevraagd om
het voor hem op te schrijven, hetgeen ik
met plezier voor hem gedaan heb. Hier zijn
dus de herinneringen van Kees.
Leo Ruitenberg
Kees verontschuldigt zich dat hij niet met precieze de data kan
vertellen, maar hij is nog altijd dankbaar dat er mensen waren,
die in alle eenvoud, anderen hielpen om de barre tijden van
voedseltekorten door te komen. Het ging lang niet altijd alleen
over het helpen van familieleden.
De herinneringen van Kees zijn ook op dit terrein gelegen. Voor
een doorsnee gezin in de stad Utrecht, met een ziekelijke vader
en vijf opgroeiende kinderen, was het heel moeilijk om aan
voldoende en goed voedsel te komen. Alles op de bon en half
lege winkels. Heel normaal was dat men plekken zocht om bij
mensen die wel te eten hadden - omdat ze aan akkerbouw deden
en/of vee hielden - daar ook wat van te kunnen krijgen. Hoe men
dan bij bepaalde families terecht kon, was niet altijd duidelijk.
Kees herinnert zich heel goed, dat hij op een gegeven moment
naar de familie van Seumeren moest gaan om groente en ander
eten te halen. Dat was een eind lopen van de Frederik van Eedenstraat (in de wijk achter de Gerardus Majellakerk) naar een
boerderij ‘ergens’ langs het kanaal.
Op een gegeven moment kwam Heeroom, broer van vader, lid
van de SVD en bracht Kees naar een oom en tante in Amersfoort,
in de buurt van een grote kazerne. Daar moest Kees iedere dag
naar het ziekenhuis, want hij had een lelijke wond op zijn been.
Elke dag werd de wond schoongemaakt en kreeg hij ook warm
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eten. Het litteken is nog te zien. “Daar is de ellende met mijn
voeten en benen al begonnen”, voegt Kees er nu aan toe.
Na een korte tijd verhuisde Kees naar een tante, wonend nabij
de Leusderhei en nog wat later naar tante Marie. Het was een
vreemde tijd en we gingen al die tijd ook niet naar school. Aan
deze Amersfoortse tijd kwam een eind en werd ik achter op de
fiets bij Heeroom naar Achterveld gebracht naar de familie Van
de Hengel. Zeer waarschijnlijk familie van Mgr. Willem van de
Hengel, de bekende bouwheer en Rector van de St.-Jozefkweekschool in Zeist. Tot dat moment was ik steeds bij familie geweest,
nu kwam ik bij wildvreemde mensen terecht. Een boerengezin
met vijf kinderen plus evacuees uit Zeeland, onderduikers en
ook Heeroom was vaak van de partij. Mijn broer Arnold verbleef
bij een broer van deze Van de Hengel en mijn zus Annie ging
naar Nijkerk.
Tijdens mijn verblijf in Achterveld werd Amersfoort gebombardeerd. Google zegt daarover het volgende:. 17 september
1944: Deze aanval werd uitgevoerd door P-47 Thunderbolts
jachtbommenwerpers van de 8th Air Force van de USAAF met
splinterbommen, ter ondersteuning van de later op die dag uit
te voeren luchtlandingen in de regio’s Eindhoven, Nijmegen en
Arnhem om zoveel mogelijk de Duitse luchtdoel (flak) posities
te vernietigen dan wel buiten gevecht te stellen. In het boek
“Amersfoort ’40 – ’45 van J.L. Bloemhof staat over deze aanval
het volgende: Bij de hevige aanvallen die de geallieerden op 17
september uitvoerden op het spoorwegemplacement vielen ook
bommen in de Dollardstraat en in de Trompstraat. Verder: het
waren niet alleen bommen die Amersfoort troffen. Ook reserve
brandstoftanks die de geallieerde vliegtuigen afwierpen, veroorzaakten schade. Wanneer de tank nog een restant brandstof
bevatte, bestond de kans dat dit vlam vatte. Een aantal huizen
in het Leusderkwartier en de Molenbuurt is zo afgebrand.
Zeven doden en zestien gewonden waren daarvan het resultaat.
De bommen in de Trompstraat ( toen nog vrijwel de enige straat
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ten noorden van de Eem) zijn waarschijnlijk niet afkomstig van
die bedoeld voor het spooremplacement, maar van die bestemd
voor luchtdoelstellingen daar in de buurt, eveneens door P-47’s
van de 56 Fighter Group.
Dit bombardement leidde in oktober tot evacuatie van de bewoners
in Achterveld. Zij trokken wat verder het land in en kwamen in
Barneveld terecht. Ook de familie Van de Hengel was daarbij. Op
een grote boerenkar volgeladen met mensen kwam de familie
terecht bij een garagebedrijf. Het verblijf duurde er enkele dagen.
Thuis was het echter ook een moeilijke tijd, want Vader werd
bij een razzia opgepakt en kwam in Baarn terecht, waarvan hij
doodziek thuis kwam.
Er was ook nog een situatie dat Utrechtse kinderen, o.a. Kees,
bij de Gertrudiskerk verzameld werden om voor enige tijd bij
mensen in Twente te gaan logeren. Na lang wachten in de kou
werd het vertrek afgeblazen en Kees weet nog goed dat zijn
vader daar heel blij mee was.
BOMMEN VALLEN OP UTRECHT
Google geeft het volgende bericht: Hotel Central aan het Stationsplein is verwoest, gepubliceerd: maandag 13 oktober 2014
In Engeland stijgen op vrijdag 13 oktober 1944 rond het middaguur vliegtuigen van het type Typhoon op met als doel de stad
Utrecht en het Centraal Station in het bijzonder. Treinen die
daar staan moeten worden vernietigd omdat ze materieel vervoeren voor de V2-raketten waarmee de hoofdstad Londen en
andere delen van Engeland vanaf de Nederlandse kust worden
bestookt en die daar dood en verderf zaaien.
Het is bijna een uur in de middag in Utrecht als boven het
Centraal Station een aantal vliegtuigen komt aanscheren. Het
zijn jachtbommenwerpers van de Engelse luchtmacht en wie
omhoog kijkt telt er tien tot vijftien stuks.
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De vliegtuigen open het vuur op de omgeving van het station van
het Leidseveer tot en met het Stads- en Academische Ziekenhuis,
er wordt geschoten met mitrailleurs en er vallen bommen.
Al gauw breken branden uit en storten panden in. Het gebouw
van De Utrecht van de verzekeringsmaatschappij aan het Leidseveer raakt aan de achterzijde beschadigd. Er valt ook een bom
die op de 1e etage van het pand blijft liggen zonder af te gaan.
Om de hoek op de Catharijnesingel worden ook diverse gebouwen geraakt en op het Stationsplein wordt een pand zo
zwaar beschadigd dat het later instort. In de Westerstraat blijft
opnieuw een bom liggen zonder af te gaan.
Even verderop raken de Typhoons met hun last ook de NSgebouwen bij het Moreelsepark. Het hoofdgebouw NS II werd
getroffen door twee bommen. Voor het gebouw blijft één blindganger liggen. De gebouwen I, II en III lopen glasschade op.
Uiteindelijk vallen er nog twee bommen op het gebouw van de
Electrische Centrale aan de Nicolaas Beetsstraat en een bom
raakt het Academisch Ziekenhuis. Daarna verdwijnen de vliegtuigen uit het oog en wordt het weer stil.
Mensen komen weer voorzichtig de straat op. De verbijstering
is groot. Er zijn doden en gewonden.
Het lijkt alsof de jagers op willekeurige locaties bommen hebben
afgeworpen tussen de mitrailleuracties door. Misschien dat de
willekeur ook nog beïnvloed werd door het feit dat ze werden
beschoten want de Duitse bezetters hebben op het dak van het
spoorpostkantoor en het dak van het politiebureau aan het
Paardenveld luchtafweergeschut staan.
Als in Utrecht de wonden nog worden gelikt stijgen in Engeland
opnieuw vliegtuigen op met als de doel Utrecht. Dit keer zijn
het bommenwerpers van het type Boston. Aan boord zijn Engelse
en Franse manschappen. Om half vijf komen de vliegtuigen in
drie formaties van ieder zes vliegtuigen boven Tuindorp aan21

vliegen en zoeken hun weg richting het Centraal Station. Vanaf
het dak van hoofdbureau van politie zien Duitse soldaten de
vliegtuigen en maken hun luchtafweergeschut gereed. Als ze
beginnen te schieten lijkt het of de vliegtuigen daarop reageren
want die laten al meteen boven Wijk C hun bommen vallen. Het
politiebureau en woningen aan de Bergstraat worden geraakt.
Een deel van het celenblok wordt vernietigd. Een blindganger
graaft zich in onder de Westerkerk aan de Catharijnekade waar
enkele gebouwen, waaronder ook het Vinkepand, worden beschadigd en er branden uitbreken.

Ravage op de Catharijnesingel. © AD

Daarna vallen de bommen op de rotonde van de Vleutenseweg
en Catharijnesingel bij de Catharijnebrug (nu Smakkelaarsveld).
Dezelfde locatie als waar een paar uur eerder de Typhoons hun
explosieven achterlieten, wordt opnieuw geraakt en vernield. In
huisnummer 20 dringt een blindganger de grond in die de hoofdwaterleiding lek slaat. Hierdoor ontstaat een overstroming in
de kelder. De volgende locatie waar de bommen vallen is het
Stationsplein. Hotel Central aan het Stationsplein 13-14 krijgt
een voltreffer en wordt volledig verwoest. Ook het stationsgebouw
krijgt klappen te verduren. Twee bommen slaan in op het stations22

gebouw: één bom raakt de 3e klasse wachtkamer en één bom
komt via het dak en de eerste etage in het plaatskaartenkantoor.
Enkele perrons raken beschadigd en het hoofdseinhuis is helemaal
vernield. Na nog geen tien minuten is het voorbij. Er zijn 80
bommen afgeworpen die opnieuw zorgen voor dodelijke slachtoffers. In de kelder van het getroffen pand aan de Catharijnesingel,
waar mensen zich schuil houden voor de bommen, stijgt het
water snel en verdrinken enkelen van hen.
Naast het station op het spoorwegemplacement, dat vrijwel
gespaard is, is het stil en leeg, er staan geen treinen en is er
geen materiaal van V2-raketten aanwezig.
Na de genoemde drie “uitwijkplaatsen” is Kees weer in Utrecht
thuis gekomen. Vader was naar Amersfoort op bezoek bij de
familie gegaan en broer Jan fietste door naar Kees in Achterveld.
Maar Jan keerde met Kees achterop naar huis terug wat feitelijk
nog niet de bedoeling was geweest.
Langzaam maar zeker kwamen de scholen ook weer op gang.
Geruime tijd heeft de jeugd slechts gedeeltelijk of geen onderwijs
genoten, Broer Arnold ging naar het seminarie van de SVD,
broer Jan naar de Antonius MULO, Kees ging naar de Gregorius
Lagere School op de Nieuwe Gracht en broer Frans naar de
Gregorius aan het Hieronymusplantsoen. (Broer Gerard en zus
Ria waren nog peuters en zus Gemma is van vlak na de oorlog).
Maar de pastoor van de Gerardus Majellaparochie heeft ervoor
gezorgd dat de jongens van de Gregoriusscholen werden afgehaald
en op de parochieschool, de Thomas à Kempisschool, geplaatst
werden.
Nog even napratend zegt Kees, dat hij nog altijd moet denken,
dat hij in Amersfoort geconfronteerd werd met krijgsgevangen
die vaak in grote aantallen bij hen langs kwamen op weg naar
het beruchte kamp Amersfoort. Je besefte toen niet wat dat
precies inhield, maar het was wel eng.
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In Utrecht hadden eerst de Duitsers en later de Engelsen het
grote gebouw van de Openbare Lagere School aan de Vleutenseweg gevorderd. Het was altijd van de ene kant spannend en
van de andere kant ook eng om daar langs te gaan.
En achteraf gezien vindt Kees het nog altijd heel mooi en edelmoedig, dat familieleden of andere gezinnen zomaar kinderen
in hun huis opnamen voor langere tijd.
“Gevoelens van respect en waardering komen elk jaar toch
weer boven” zegt Kees. “Toen was je nog een kind en het
overkwam je allemaal. De ouders hadden vaak geen keus, want
de gezondheid van de kinderen vroeg het. Juist ook voor de
ouders moet het een vreemde tijd geweest zijn, vol angst en onzekerheid. Wij kinderen accepteerden het en gingen mee. Het
is goed om het toch eens verteld te hebben! Bedankt!”
De Bilt, 19-11-2020

2020-04-15-katWO10-Achterveldtank15-6-FC_web
Infanteristen van de D-compagnie van the Seaforth Highlanders of Canada
in mei 1945 bij De Glind. beeld uit ”De Canadese veldtocht”

24

75 jaar vrijheid
Dagboeknotities van fr. Roland
Verblijf noviciaat Heemstede
“Zaterdag 5 mei 1945. ’s Morgens voor
dag en dauw ren ik naar beneden wegens
inwendige spanning (een soort dysenterie
heerst in de Heemstede). In de hal staan de jongens van Vroon,
onderduikers. Ze willen, geloof ik, biechten en moeten dan
meteen naar Utrecht. De Ondergrondse heeft een oproepsein
gehad. En dan … Nederland vrij. De Duitse troepen die tegenover
Montgomery staan, capituleren. Het is getekend door Blaskowitz.
We nemen maatregelen voor het hijsen van de vlag en het uit
de sloot halen van de klok. De familie Van Zijl is naar Utrecht.
Alles is daar in oranje. De mensen hebben hoge oranje hoeden
op. Overal in de stad zijn vlaggen uitgestoken. Men beweert, dat
de Duitsers de Engelse en de Amerikaanse vlaggen verwijderen.
Volgens fr. Amandus schiet men in Bunnik op oranje. Pater van
Rooijen doet het lof, het enthousiasme daalt, want er zijn nog
steeds geen tommies in Utrecht. Men beweert, dat de Ondergrondse
in Oog en Al heeft gevochten met de Duitsers en dat een school
met BS-ers is omsingeld. Benepen gaan we de nacht in.
Zondag 6 mei. Geruchten, dat de vlag op de Persilfabriek in
Jutfaas is verdwenen. De kerk in Jutfaas vlagt wel. Het biljet
van de familie Diphteritis, waardoor onze buurt mofvrij werd
gehouden, wordt plechtig door Pater Radboud Wehl verwijderd.
Dezelfde avond heerst er nog de Engelse ziekte. Om 6 u 30
vlagt de protestantse kerk in Houten. Pater Van Rooijen komt
vertellen, dat om 5 uur het capitulatieverdrag in de Landbouwhogeschool van Wageningen is getekend. Om 7 u 30 gaat ook
bij ons statig de driekleur in top. Het is verder een dooie boel.
Ik heb zwaar de p… in. Om half acht is er bij boer Uyterwaal
een Hollandse S.S.-er die beweert dat hij een goed vaderlander
is en omdat hij gedwongen heeft meegedaan met de Duitsers
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overmorgen wel naar huis mag. Moet je nog peultjes? Een toch
nog blij slot van de dag. Morgen mogen we naar Utrecht voor
de joyeuze entrée van de Engelsen. Hoedenverdeling. Ik krijg
een hoed van Uyterwaal en de zwemjas van Alberto.
Maandag 7 mei. Met Loyola naar Utrecht. Woordenboekje en
notitieboekje op zak.”
En dan laat Roland ons deelnemen aan de vele ervaringen van
deze tocht door Utrecht en besluit hij zijn aantekeningen: “We
liepen vervolgens met de in de Heerenstraat opgepikte postulanten
Van Limbeek en Hagemans op huis aan. Hoe ik thuisgekomen
ben, weet ik niet, maar mijn voeten deden verschrikkelijk pijn.
Maar dat geeft niet, het was een van de mooiste dagen van mijn
leven.”

7 mei 1945: ‘Bevrijding Utrecht indrukwekkender dan Parijs’
‘Diverse oorlogscorrespondenten verklaren dat het overweldigende enthousiasme van de Utrechters de bevrijders hebben verrast. Er zijn heel wat
steden bevrijd: Parijs, Antwerpen, Brussel, Eindhoven, maar zo overweldigend
als in Utrecht hadden ze niet eerder meegemaakt.’
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En tot slot geeft Roland nog enkele ervaringen van fraters:
“Overal zag men motorfietsen, die verstopt waren geweest. Men
had fr. Bertrandus gezien in een auto van de Ondergrondse.
Fr. Seraficus had aan fr Antonius verteld, hoe hij aan Engelsen
om rookstof moest vragen: ‘I am Toon-Toon. I like puff-puff.
Fr Antonius had daardoor een nieuwe naam gekregen. Generaal
Pafkowitz’.
8 mei. Fr Socius Bonaventura gaat met Alberto en Martinus
naar Utrecht. Het water van de slotgracht begint te zakken. In
Utrecht hebben ze de Irene-brigade zien binnentrekken. Ze
hebben ook 2 sigaretten opgelopen. Wij mogen die avond van
de geur genieten.
Maandagavond, de kat is van honk, dus wilde men onze tondeuse
proberen, of hij geschikt was voor kaal knippen. Fr Meinardus
bood zich vrijwillig hiervoor als slachtoffer aan. Loyola kweet
zich hiervan op de van hem bekende pittige wijze. Een zeer lang
uitlopende tonsuur was het resultaat. Inkt mocht helaas niet
worden gebruikt.
11 mei. In het noviciaat wordt de bevrijdingsdag gevierd. De dag
begint met een gezongen H.Mis met Te Deum. De hele dag zijn
we verder druk met het maken van liedjes voor de avond.”

Roland Disch
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Oktober 2020.
Een terugblik op 5 jaar wonen in een
gemengde woonsituatie van Fraters
en Medische Missiezusters.
Oude dag voorzieningen.
De fraters en MMZ konden niet langer meer
in Utrecht Herenstraat / Nieuwe Gracht
blijven wonen, te groot, trappenhuizen.
We waren huiszoekers.
In de Bilt hebben ze toen een nieuw huis
gebouwd op hun eigen grond, de sportvelden
bij hun oude scholengemeenschap. Het is een prachtig huis en
mooie loopomgeving voor oudere mensen. Het is een open huis
met verzorging.
Al gauw kwamen er ook weer lege kamers en de vraag, als jullie
hier ook willen wonen, van harte welkom.
Dit hebben de Medische Missiezusters gehoord en ons gevraagd
zouden jullie dat willen gaan doen?
Oude bekenden van de Nieuwe Gracht.
Zo zijn wij: Zrs. Mien, Dominica, Gertrude en ondergetekende
daar in januari 2016 naar toe verhuisd.
Het is hier heel fijn wonen. We zijn een leef-familie, wat de
fraters ook graag wilden.
Zelf was dat voor mij heel goed. Ik hoef nergens meer voor te
zorgen. Je doet maar mee zoals het gaat. Niet koken, niet afwassen,
ga maar door.
Zelf zat ik met een vraag! Ik wilde mijn zestigjarig feest vieren
met mijn familie, neven en nichten, maar had nog geen zaal om
te vieren. Jolanda Kempen, mijn nicht was bij mij op bezoek en
die wilde alles voor mij regelen. Toen zei ik tegen haar: “We gaan
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de overste vragen of die een ruimte hebben voor een groep van
60-70 personen. Wij gingen naar frater Henk en die zei: “Andrea,
je woont nu hier en hier mag je het vieren.” Wij opgetogen en
de plaats gezien en feestgevierd, heerlijk. Beter een goede buur
dan een verre vriend.
Al lopende door het hele huis, zag ik al
gauw dat er wel mooie bloemetjes op de
tafels stonden maar de dagen erna, geen
water kregen, dus wat doet Andrea, zoekt
een gietertje en gaat de bloemen verzorgen,
wat nog steeds doorgaat.
Gertrude ging veel lopen, iedere dag het
grote terrein rond, heerlijk, maar de drukte
ging toch een beetje te ver. Ik wil hier weg,
al die mensen, soms zei ze: ”die kerels
allemaal.” Dan zei ik: ”maar het zijn
fraters hoor:” Dat was ook lachen.
Ze probeerden iedere dag weg te komen
en zodoende kon ze hier niet meer blijven.
Het was wel moeilijk voor me dat ze hier niet meer kon blijven,
maar nu in de Rinnebeek heeft ze het wel naar haar zin. Kleine
groepjes en meer dames, ze woont hier vrij dichtbij. Ja, zo gaat
het leven, wat brengt de nieuwe dag?
Zr, Caecilia heeft hier ook gewoond, maar is overleden in 2019.
Zrs, Martina en Lidwien zijn ook naar hier gekomen in 2017.
Het is voor ons een groot geluk dat we nog vrij zijn gebleven
van het coronavirus. Ik probeer echt de maatregelen te nemen
die nodig zijn.
We kunnen alles nog samen doen, bidden, eten, vanmorgen
weer gezongen in de eucharistieviering. We hebben geen
gebrek aan voorgangers en alles wordt goed en mooi verzorgd.
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Ik mag mijn stem ook weer goed
gebruiken, ik ben lector en nu
ook soms nog mee voorzingen.
Zo zie je maar, op je oude dag
zit je niet stil, maar je moet je
wel steeds aanpassen en dat valt
ook niet altijd mee.

Zo is het leven, “leven en laten leven.”
Houd er de moed maar in, onder Gods
zegen.
Hartelijk bedankt voor alles.
Zr. Andrea.
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FRATER EMMANUEL NIRON
DE BEDEVAART VAN EEN KLOOSTERLEVEN
OP DE GOUDEN TREDE

Op 16 januari 1971, 50 jaar geleden,
begon fr. Emmanuel Pehan Niron aan
zijn noviciaat. Het volgende is een
fragment uit het leven van deze zoon
uit Solor met de gouden stem.
Mijn pelgrimstocht bereikt nu een van
de belangrijke momenten in mijn leven:
‘De viering van 50 jaar religieus leven’,
een heilig getal waarvan het jammer
zou zijn om zo maar voorbij te laten
gaan. Op z’n minst moet het worden
herdacht om God en Onze Lieve Vrouw
die hun uitverkoren mensen nooit
hebben verlaten, te danken. Vreugde,
verdriet, geluk, teleurstelling, optimisme, pessimisme, aanvaarding,
afwijzing, kritiek, lof, zijn een reeks van levenservaringen
waarover men moet nadenken. Dit is hoe God mij gebruikt om
Hem lief te hebben en Zijn Woord te verkondigen.
Na het begin van de noviciaatsperiode kozen mijn klasgenoten
er één voor één voor om de Congregatie te verlaten. Ik bleef
alleen achter. Toch was ik niet de enige. De fraters van toen,
evenals diegenen die daarna kwamen, bleken een enorme
morele steun.
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Voetsporen in de missie en het gezin, de toerusting voor een reis
zonder einde
Een soortgelijke steun kreeg ik niet alleen van mijn medebroeders,
maar ook van thuis. Ten eerste van mijn oorspronkelijke parochianen. Het waren zeer religieuze mensen, ook al waren ze laag
opgeleid en werkten ze als boeren en vissers. Vanuit hun eenvoud leefden ze als ware kinderen van God. Zij zijn de vruchten
van de strijd van pater Johannes van Velsen SVD, een vrome
en hardwerkende Nederlandse missionaris van het eiland Solor.
Behalve dat hij parochiepriester was, bediende hij de eilandbewoners met de sacramenten. Hij stond ook bekend als ‘dokter’
voor de zieken. Om hem te helpen bij het uitvoeren van de vele
taken in de parochie, stelde hij religieuze leraren aan om catechisten te worden om de mensen te dienen. Toen ik de strijd van
priesters en catechisten zag en ervoer, raakte ik geïnteresseerd
in het geloof. Ik wilde zijn zoals zij.
Daarnaast was mijn familie de belangrijkste steun voor mijn
roeping. Vader was leraar en catechist. Hij was de eerste katholiek
op het oostelijke eiland Solor. Hij moest daar niet alleen het
katholieke geloof verspreiden, maar samen met moeder moesten
de kinderen rolmodellen zijn voor de andere mensen. Vaders
pogingen hadden succes. Langzaam maar zeker bekeerden
steeds meer mensen zich van animisme naar het katholicisme.
De rozenkrans is een van de devoties die altijd elke avond wordt
gebeden. Als leraar werd mijn vader vaak overgeplaatst van het
ene dorp naar het andere, vooral om nieuwe scholen te openen.
Als gevolg moesten wij kinderen naar oudere scholen die al
hogere klassen hadden. Hiervoor moesten we elke dag 8 km
lopen. Het was inderdaad vermoeiend, maar we bleven vechten
en konden het af maken. We hebben niet alleen onze diploma’s
behaald, maar zijn sterke kinderen geworden die nooit opgegeven hebben. Worstelingen zoals deze raken het hart en maakt
dat je blijft proberen, vooral in de moeilijke tijden in het klooster.
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Voortgezet onderwijs - Kennismaking met een nieuwe wereld
en cultuur
Lager en Hoger Middelbaar onderwijs. Hiervoor ging ik naar
de ‘San Dominggo Middle Seminary’, een seminarie van het
bisdom Larantuka in Hokeng. Op deze plek worden we onderwezen in allerlei soorten kennis. We moesten individuen worden
die niet alleen slim waren, maar ook vaardig in het leven. Hier
maakten we voor het eerst kennis met de leescultuur. ‘Non
Scholae sed Vitae Discimus’ - We leren niet alleen om goede
cijfers te halen, maar we leren hoe te leven, - dat is het motto
van deze onderwijsinstelling. Dit motto is geen loze kreet, het
wordt echt uitgevoerd. Lezen is zeer prominent aanwezig in het
dagelijkse leven van een seminarist. De voordelen van deze
gewoonte zijn duidelijk nuttig, niet alleen op dat moment maar
ook later bij een vervolgstudie of in het werk.
In 1982, na 10 jaar als leraar en directeur van SDK Xaverius
Palembang gewerkt te hebben, kreeg ik het vertrouwen van de
Congregatie om verder te studeren aan de IKIP Malang en het
Engelse taalprogramma te volgen. Voor leren is hoge discipline
nog steeds de belangrijkste vereiste. Bovendien moeten we leren
vreedzaam te leven tussen (verschillende) religieuze gemeenschappen. De relaties met de andere studenten zijn goed, evenals
met de docenten. De banden met mijn studiegenoten waren heel
sterk, en we hebben nog steeds contact. We communiceren nog
steeds met elkaar. Op deze manier worden je vaardigheden als
leraar vermeerderd en ben je beter voorbereid op zendingsopdrachten.
De meeste tijd bracht ik door voor de missie van mijn Congregatie
in NTT. Het karakter van de mensen van NTT, hun kenmerkende
ruimdenkendheid heeft mij gesterkt in het waar maken van mijn
roeping als frater. Daardoor kon ik mijn missie met vreugde
uitvoeren en de resultaten waren bevredigend.
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'Verliefd ' op de eenvoud van de fraters BHK
Ik heb voor het leven als BHK-frater gekozen om een bepaalde
reden. Het feit dat ik er niet in slaagde priester te worden had
niet als gevolg dat ik de aspiraties om mijzelf aan God en anderen
te wijden, begroef. De zaden van roeping bleven mijn hart
inspireren. Ik koos er toen voor om kloosterling te worden. Ik
werd aangetrokken door de manier van leven en het werk van
de jonge mannen die altijd in het wit gekleed waren en een
zwarte ketting droegen. Zij kwamen heel eenvoudig over. Ze
gebruikten bijvoorbeeld altijd hun fiets om naar hun werk te
gaan. En als de werkplek vlakbij was, gingen ze te voet en de
leerlingen volgden hen. Heel leuk. In tegenstelling tot priesters
die zich altijd verplaatsten op de motorfiets.
Mooie momenten
In deze lange reis worden veel mooie herinneringen bewaard.
Het meest memorabele moment was toen ik mijn zilveren
jubileum vierde. Op dat moment waren zowel mijn ouders als
broers en zussen voltallig aanwezig. Een geluk dat ik nooit zal
vergeten.
Een ander interessant moment is de ervaring als onderwijzer. Ik
ben altijd heel blij als ik getuige kan zijn van het succes van de
leerlingen. Ze omringen mij en laten heel trots hun afstudeerdiploma zien. Soms was er een gevoel van verwaandheid, maar
ik schudde het onmiddellijk van me af en besef dat het allemaal
Gods werk was. Ik ben slechts zijn werktuig. En dit is wat een
leraar-frater onderscheidt van een leraar in het algemeen. Een
frater ervaart heel erg dat het de liefde is die hem aanmoedigt
om zijn studenten van ganser harte te dienen. Al zijn tijd zal
worden besteed omwille van het succes van de leerlingen, en
met onophoudelijke gebed.
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Blijven hopen en bidden.
Op dit bijzondere moment blijf ik hopen op een prima gezondheid,
zodat ik mijn talenten en capaciteiten kan inzetten om anderen
te dienen, vooral daar waar ik word heen gestuurd. Ik zal God
en Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart blijven liefhebben,
want de genade en trouw die ik tot nu toe heb ervaren, is de
vrucht van mijn liefde voor God en Moeder Maria. Ik hoop dat
de jonge fraters die de basis vormen voor de toekomst van deze
Congregatie, hun toewijding aan God en Zijn Moeder zullen
blijven ontwikkelen. Trouw zijn aan een God die roept. Getrouw
de geloften naleven, getrouw te blijven volhouden in de roeping.
En vergeet nooit het gebed!
Ik realiseer me dat de lange pelgrimsreis om dit gouden feest te
bereiken uitsluitend te danken is aan Gods tussenkomst. ‘De
Heer is mijn Herder, het ontbreekt mij aan niets’ (Ps. 23: 1), zo
spreekt de psalmist mijn dankwoorden en lof aan Hem.
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Tot slot
Ik geloof dat de Heer God, de Goddelijke Voorziener zijn eigen
en unieke manier heeft om ons Zijn volk te onderwijzen, op te
voeden, vorm te geven en te rijpen. Dit zijn de ervaringen van
ieder van ons in dit leven. Wij moeten dankbaar zijn voor dit
alles.
Daarom moeten we God loven en danken door onze gebeden en
zending, onder de bescherming van Maria, Onze Lieve Vrouw
van het Heilig Hart.
Aan mijn ouders en broers en zussen die voor mij hebben
gezorgd: ik dank u.
Mijn dank gaat uit naar Frater Superior en het Bestuur en alle
fraters in de Congregatie die mij elk op hun eigen manier zorg
en steun hebben gegeven.
En niet te vergeten alle dienstverleners en opvoeders en vrienden,
voor hun aandacht voor mij. Ze hebben allen hun aandeel geleverd om mij te steunen.
En laten we tenslotte hard werken onder de vlag van Maria, Onze
Lieve Vrouw van het Heilig Hart. Blijf vooruitgaan, geef nooit op!
Dank u.
Malang, 21 november 2020
Frater Emmanuel Pehan Niron.

Met dank aan onze Indonesische correspondent Adolf Cawa en
onze tolk-vertaalster Inge Kapitan.
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CREA-JUNGLE

Onlangs trof ik op een woensdagmiddag een tiental mensen
rondom de leestafel in de recreatiezaal die bezig waren bladzijden
uit boeken om te vouwen tot mooie kerstversieringen.
De groepering zo gezellig bezig te zien
deed mij de vraag opkomen hoe het
gegaan is met de op 18 juli geopende
ruimte alwaar bewoners op een creatieve wijze bezig zouden kunnen zijn.
Om op deze vraag een antwoord te
krijgen heb ik mij gewend tot Irma,
de initiatiefneemster. Ik vroeg haar
hoe ze op het idee gekomen was een
gelegenheid te zoeken om bewoners
in de gelegenheid te stellen om
creatief bezig te zijn.
Haar antwoord: “Toen er meerdere
dames hier kwamen wonen dacht ik
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dat het fijn zou zijn als zij de kans zouden krijgen hun creativiteit
tot uiting te kunnen brengen. Bij vrouwen, zo leek mij, is daar
eerder behoefte aan dan bij mannen”.
Zij wist nog een ruimte in huis die mogelijk geschikt zou zijn haar
plannen ten uitvoer te brengen. Maar de betreffende ruimte zou
toch eerst opgeknapt moeten worden. Een nieuw behangetje,
hier en daar een kwastje met verf zou geen overbodige luxe zijn.
Zowel de overste als de bewonerscommissie keurde haar plannen
goed en al spoedig was de schilder aan het werk om, van een
voorheen onderkomen voor rokers, een frisse ruimte te maken
met een leuk behangetje.
Omdat de verwachting was dat er in eerste instantie de zusters
en de dames van de Graal gebruik zouden maken van de ruimte,
bedacht Irma dat het leuk zou zijn om iets neer te zetten wat
hen deed denken aan hun werkzaamheden in Afrika . Zo vinden
we er nu o.a. beeldjes van in Afrika voorkomende dieren.
Zo ontstond ook de naam “crea-jungle”.
Op 18 juli vond de feestelijke opening plaats. Intussen was Irma
bezig geweest medestanders te vinden d.w.z. enkele mensen die
bereid zouden zijn om de aanwezige deelnemers te begeleiden.
Al spoedig wist Irma de dames Astrid Lunsingh en Ivonne Slinkers
te enthousiastmeren om eens in de veertien dagen met hun aanwezigheid en kennis een bijdrage te leveren aan de activiteiten.
En deze activiteiten zijn zeer gevarieerd, zo blijkt uit de opsomming
van Irma.
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Het gaat van fotolijstjes versieren tot abstract schilderen en van
mandala inkleuren tot handmassage en cadeaudoosjes versieren.
De laatste activiteit is het maken van een levensboek, wat al
doende het nodige enthousiasme oproept.
Op mijn vraag of Irma het niet teleurstellend vindt als het aantal
deelnemers zo af en toe toch een beetje tegenvalt. Haar antwoord
laat niets te raden over: Ik geniet ervan als ik zie met hoeveel
plezier de aanwezigen bezig zijn.

Toch heeft Irma nog een stille wens: dat de wekelijkse creamiddagen ook bezocht zullen worden door de mannelijke
bewoners.
Hun aanwezigheid op deze woensdagmiddag moge het begin
zijn van de vervulling van de wens van Irma:
Een betere man-vrouw verhouding op de creamiddagen!
Fr. Wim Versteeg
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WRAAK
Hem zal ik de waarheid zeggen.
Sidderend zal hij janken.
Het felle woord verwondt het hart.
Van dik hout zaagt men planken.
Ik zal hem kwetsen keer op keer,
in ‘t spervuur van mijn woorden.
Ik zal hem raken schot naar schot.
Zijn naam, zijn eer vermoorden.
Ik zal hem pakken waar ik kan.
En waar ik hem ook betrap.
Hij krijgt van mij de volle laag,
met roddel, met achterklap.
Ik wacht hem op in hinderlaag.
Verweer zal weinig baten.
Het is een stuk van mijn bestaan,
niets van hem heel te laten.
In mij brandt diep het verlangen,
dat tot haat, tot hardheid drijft.
Tegenstanders in te sluiten,
zo dat hun geen vluchtweg blijft.
Dit de wet van de vergelding.
De wet die breekt, wet die krenkt.
Er is een Wet, hoogste Orde.
LIEFDE, die vergeving schenkt.
Theobaldus Geraets
40

CORONA,
TIJD VAN BEZINNING, RUST EN NIEUW PERSPECTIEF
EEN BELEVING….
Ria Ypma
Nog even en een nieuw jaar gaat weer beginnen, een onzeker
jaar of een uitdaging? Voor velen is het dagelijks leven er
anders gaan uit zien. Zo ook voor mij.
Vrijwilligerswerk verviel, jaarlijkse contacten kwamen op een
laag pitje te staan. Het leek erop of iedereen zich terugtrok in
hun eigen wereldje. Iedereen zocht zijn weg in de bedreiging
van het virus.
We moesten op andere manieren afscheid nemen van mensen
die deze pandemie niet overleefden.
En dan ontstaan nieuwe contacten en mogelijkheden.
In onze buurt hadden wij in januari via het initiatieffonds van
de gemeenten 2 Jeu de Boules baantjes aangevraagd en gekregen.
Via de buurtapp hadden 11 mensen zich opgegeven om wekelijks
te komen spelen. Maar dan was daar het virus. We gingen spelen
2x in de week en om afstand te bewaren verspreiden wij onszelf
over de hele week.
Van de woningbouwvereniging en het buurtteam kregen wij
telefoonnummers die we konden bellen wanneer we hulp nodig
hadden. De 11 buurtapppersonen besloten om in de buurt een
oogje in het zeil te houden en (indien nodig) eventueel aan de
bel te trekken.
Twee oud-collega’s van het Gregoriuscollege melden zich bij mij
met de boodschap dat ze vonden dat ik elke week bij hen, wel
op afstand, moest komen koffiedrinken of ze kwamen bij mij..
Maar ook in mijn omgeving waren de meningen verdeeld over
de maatregelen en dat zette mij ook aan het denken….
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Ik werd weer op het spoor gebracht van Vincent de Paul. Hij werd
door Madame de Gondi, bij wie hij in dienst was als huiskapelaan,
naar Chatillon des Dombes gestuurd om daar tijdens de pestpandemie de parochie weer nieuw leven in te blazen. Hij kwam er
aan en vond daar een verstilt dorp en een kerk waar de kippen
rondliepen. Bij zijn aankomst luidde hij de klokken en er kwamen
enige mensen op af. Hij hoorde dat alle mensen die pest hadden
samen met hun familie opgesloten zaten in hun huis en daar aan
hun lot werden overgelaten. Samen met enige dames uit dat dorp
richtte hij de Dames de La Charité op. Zij gingen de mensen verzorgen en namen de families van de zieken onder hun hoede…
Terug naar het nu. Vanmorgen lees ik in de krant dat de Passiespelen van Oberammergau ontstaan zijn tijdens de pest vanuit de
hoop dat de pest de dorpen zou sparen. Ik dacht aan Den Bosch,
mijn geboortestad, waar tijdens de pest het beeld van de Zoete
Moeder door de straten van den Bosch werd gedragen. De legende
zegt dat de pest uit deze straten verdween. Elk jaar wordt deze
omgang nog gehouden, menig keer heb ik als kind vanaf 6 jaar
meegelopen.
In de krant wordt dit uitgelegd als uitingen van actief leren
omgaan met lijden en ziekten en dat de moderne mens daar
steeds minder ruimte voor zou hebben.
Afijn, ik heb weer genoeg stof
om tijdens mijn dagelijkse wandelingen over na te denken…
een meditatie, een uitdaging
meer dan waard.
Vast fijne en mooie feestdagen
en een goed en gezond 2021.
□

Pieterpad
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WELKOM
Ik was nog jong en kwam op een idee.
Ik wou verenigen en inspireren
veel mensen van verschillende komaf,
geaardheid, levenslot. Ik dacht een huis
met grote ramen en een tuin van groen
waar vriendschap bloeien zal als blauwe regen
waar brood gedeeld wordt, poëzie gezongen,
waar uitgedroogde bronnen na een tijd
weer levend water geven – welkom vreemde,
dolende zielen, welkom in ons midden;
dat ieder woord dat hier gesproken wordt
betrouwbaar is als de muziek van Bach.
Zo dacht ik tegen harde feiten in
een nieuwe zachte aarde voor ons allen.
Er waren er die dit verlangen deelden.
Ik kwam ze tegen, naamloos, uit het niets.
Je bent ineens met twee of drie, we lachten
een oud verhaal elkaar toe, er blijkt taal
voor wat wij hopen, beelden ooit gevonden
voor wat wij, argeloos als voor het eerst,
voor mogelijk houden: deze wereld anders.
Is er een weg daarheen? Er is een gaan
van handen, harten, niemand weet hoeveel –
soms zie je, even, en gelooft je ogen.
Wij spreken af geen woorden te vertrouwen
dan die ons gaande houden en doen denken
dat het bestaanbaar is, een wereld anders.
En die ons stuurt daarheen noemen wij god.
Wij spreken af geen ander te verwachten.
Huub Oosterhuis
Dit gedicht verschijnt in november in de bundel
Handgeschreven. Verzamelde gedichten 1950-2020
Uitgeverij Ten Have
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MENSWORDING
Elke jaar weer zijn er talloze mensen die uitzien naar het feest van
Kerstmis. Wat christenen maar ook niet-christenen daarin aantrekt
is die geheel eigen sfeer. Daar is natuurlijk helemaal niets mis mee.
Daar mag je best met volle teugen van genieten. Maar vergeet
tegelijk niet dat er mensen zijn die zich in de kersttijd juist heel
alleen en eenzaam voelen. Wanneer je bijvoorbeeld nog maar
onlangs je partner verloren hebt, is het haast onmogelijk je aan
die kerstsfeer over te geven. Het verlies schrijnt dan, juist in die
periode.
Maar tot welke groep we ook behoren, we dienen ons te realiseren
dat versiering en muziek en extra lekker eten weliswaar sfeerverhogend kunnen zijn, maar ook niet meer is dan de buitenkant.
Alles bijeen is het eigenlijk slechts een dikke laag uiterlijkheden
die de kern van Kerstmis ook wel eens zou kunnen verduisteren.
Sprekend over Kerstmis gaat het in de Schriften over niets meer of
minder dan over Menswording: God die mens wordt en als mens
onder ons geleefd heeft. ‘Het Woord is vlees geworden en heeft
onder ons gewoond’. Misschien denkt u nu: Dat is mooi gezegd
maar ten diepste begrijp ik er niets van. Leg me het maar eens uit!
Helaas moet ik u dan teleurstellen, want de incarnatie van God is
niet met academische precisie aantoonbaar te maken. We gebruiken
woorden ontleend aan de bijbel. Dat zijn altijd woorden die onthullen maar tegelijk verhullen. Aan de formulering alleen al hoor
je al dat we hier met een mysterie te maken hebben. Inderdaad,
wonderlijke zaken krijgen we voorgeschoteld. Het gaat over een
maagd die moeder wordt. Zij wordt overschaduwd door de heilige
Geest. Het gaat over God die ons in een mensenkind, Jezus, zijn
gezicht laat zien. Met deze woorden en beelden verklaren we niet
veel, maar wordt het ondoorgrondelijk mysterie van de menswording misschien wel wat dichterbij gehaald.
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Ik geloof dat het Herman Finkers was, die hierover nadacht en
ook zei: ‘Ik snap er niks van’. ‘Nee’, zei een ander, ‘want het is
een mysterie’. ‘O’, zei Finkers toen, ‘nou begrijp ik het’.
Finkers tast met zijn reactie het mysterie niet aan, integendeel, hij
laat het juist intact. Hij respecteert de intrinsieke afstand die er
bestaat tussen jou en het onnoembare. Zo schep je de mogelijkheid
om andere dan intellectuele wegen te bewandelen om het onuitspreekbare ervaarbaar te maken.
Wat voor plan heeft God met de menswording van zijn Zoon?
We zeggen: God wil door zijn Zoon de wereld bevrijden van
alle gebrokenheid, mislukking, ongeluk en haat. ‘Alle grenzen
der aarde hebben het heil van onze God aanschouwd’. Het gaat
dus om ‘heil’, dat betekent letterlijk heelmaking van alles wat
kapot is, alles wat gebroken is. Het Kind van Bethlehem groeide
uit tot die bewogen mens van goddelijke komaf, die wij kennen
uit de evangeliën. Hij verkondigde een boodschap van heil, vrede
en liefde voor iedereen zonder uitzondering. Zijn komst, zijn
prediking, zijn optreden was een oproep aan ons allen om naar
zijn voorbeeld ook mens te worden, in ons geval: meer en beter
mens te worden. ‘Het Woord is vlees geworden’ betekent: Gods
Zoon is mens geworden. Nu wij nog!
De menswording van de Zoon van God is dus een gerede aanleiding
om ook eens zo onbevooroordeeld mogelijk naar onszelf te kijken.
Hoe zit het met ónze menswording?
Wanneer we overtuigd zijn dat wij betere mensen dienen te worden,
moeten we helaas constateren dat de resultaten na 2000 jaar
christendom uiterst bedroevend zijn. ‘Het licht schijnt in de
duisternis, maar de duisternis nam het niet aan’. Menswording!
Wat voor onmenselijks gebeurt er niet op tal van plaatsen op de
wereld!? Waarom worden de volken momenteel gekweld door
een pandemie? Waarom worden we niet bevrijd uit de banden van
haat en geweld? Waarom zijn er nog steeds miljoenen mensen
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op de vlucht? Waarom laait het geweld steeds weer op in de
harten van de mensen? Realiseert de mensheid zich niet dat na
2000 jaar Kerstmis vieren, we eindelijk eens een begin zouden
moeten maken met oprecht respect te tonen voor de mens?
Jezus, het vleesgeworden Woord van God, sluit alle mensen in
zijn liefde en aandacht in. Hij maakt geen uitzondering. De menswording van Christus is een oproep aan alle mensen zonder
uitzondering om werk te maken van menswording. Elk mens
- zo zeggen wij het boek Genesis na - is geschapen naar Gods
beeld en gelijkenis. Vanwege die goddelijke afdruk, die elk mens
met zich meedraagt, verdient elk mens achting en respect. Elk
mens? Ja, ongeacht soms uiterst laakbaar gedrag, een misdadig
verleden, een voor menigeen moeilijk te accepteren geaardheid,
een extreme overtuiging? Ja, want die boodschap heeft het Kind
van Bethlehem ons gebracht.
Via de media komt echter een heel ander beeld van de mens tot ons.
Het is een overtrokken beeld. Alle mensen lijken jong en mooi.
Zo’n beeldvorming kan echte menswording zelfs in de weg staan.
Waar het om gaat zijn mensen in hun gewone verschijningsvorm.
Het gaat om jou en mij, jij met je bepaalde kleur haar, je ogen, je
hebbelijkheden en onhebbelijkheden, je glanzende of je verdorde
huid. In alle fasen van het leven, in alle omstandigheden ben je
en blijf je beeld van God, plek van Godsopenbaring. Is dit een
droom? Misschien, maar het is een droom die tegelijk werkelijkheid
wordt. Want ‘wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, zulk een
heerlijkheid als Gods Zoon, Jezus, van de Vader ontvangt, vol
van genade en waarheid’.

Zalig Kerstmis!
Pastor Oscar Swijnenberg
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EEN GOEDE KERST 2020 EN
GELUKKIG NIEUWJAAR 2021
Beste broeders en zusters INKO-lezers, geliefd door God.
Aan het eind van ieder jaar vieren we met vreugde de geboorte
van Jezus Christus en verwelkomen we het nieuwe jaar. Dus wil
ik bij deze gelegenheid de INKO-lezers een goede kerst 2020
en een gelukkig nieuwjaar 2021 wensen. Hopelijk zal iedereen
gelukkig, opgewekt en gezond zijn en het nieuwe jaar met
optimisme verwelkomen.
Gedurende 2020 hebben we het beste gedaan voor de mensen
die bij ons waren, de gemeenschap, familie, relaties en ook voor
onszelf. Wij danken God voor dat alles. Dank aan iedereen die
het mogelijk heeft gemaakt. Maar misschien ontsnapt men in
dit leven niet aan verwaarlozing, mislukking, gebrek, teleurstelling
en misschien zelfs pijn. Godzijdank beseffen wij dit en hebben
wij er oprecht spijt van. En een verontschuldiging hiervoor is
op zijn plaats. Laten we dus met een vredig hart Kerst vieren.
Omdat de Kerst een teken is van de aanwezigheid van Vrede, in
ons hart, in onze sociale relaties en in onze activiteiten of werk.
Laten we het nieuwe jaar met vreugde verwelkomen en hopen
dat 2021 nog meer goedheid, succes, vrede en vreugde zal brengen.
Het is een anomalie om het kerstfeest te vieren met verdriet, angst
en leegte. Wat onze huidige omstandigheden ook zijn, of het nu
gaat om personen, gezinnen, leden van de samenleving, burgers
van een natie en zelfs wereldburgers, wij raken niet van streek,
worden niet angstig. Waarom? Omdat het kerstfeest zekerheid
geeft in dit leven. Kerstfeest geeft ons de Geest van moed en
hoop. Zoals de engel tegen Maria zei: ‘Wees niet bang’. Laat
Christus geboren worden in de harten van ons allemaal.
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Christus heerst over ons hele leven; we worden niet langer
geregeerd door de machten van deze wereld. We zijn gehoorzaam
en loyaal aan Christus, van wie we geloven dat hij Heer en
redder is van deze wereld.
Door Jezus tot het middelpunt van ons leven te maken, denk ik
dat we beter voorbereid zullen zijn op de uitdagingen van het
leven. We zullen nooit vrij zijn van de beproevingen van het
leven. Maar door het kerstfeest worden we gesterkt, zijn we
bevestigd dat we niet alleen zijn, Jezus werd Emmanuel; God
met ons allen.
Daarom kunnen we door deze kerstviering vrede met elkaar
sluiten en samen stappen ondernemen om het vreugdevolle
nieuws aan eenieder door te geven. We brengen het nieuws van
vrede in de dagelijkse routine van ons leven, in de gemeenschap,
in het gezin, in de samenleving. We worden kaarsen die nooit
uitgaan.
Ik hoop dat we samen zullen blijven oplopen, elkaar zullen
blijven helpen, zodat door ons leven en onze daden iedereen
vrede kan beleven.
Een groet in de broederschap van Fraters van Onze Lieve
Vrouw van het Heilig Hart.

Fr. Venansius E.B. Santosa BHK.
vertaling: Inge Kapitan
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DIT JAAR WAS ANDERS DAN ANDERE JAREN
Vorig jaar, 2019, had de INKO-redactie voor mij, evenals dit jaar,
een bladzijde vrij gehouden om aan het einde van het jaar de lezers
van INKO goede wensen te doen toekomen voor het komende jaar.
De bijdrage van vorig jaar had ik de titel meege-geven: ‘Omgaan met
verschillen’. Het jaarthema van de KNR voor 2020. Ik sloot toen af
met de zin: ‘Laten we het komend jaar gebruiken om de verschillen,
waar dan ook, op het spoor te komen en daar dan op een vruchtbare
wijze mee om te gaan’. Nu, toen wisten we niet wat wij allemaal,
sinds maart van dit jaar, wel weten: ‘We zitten in een pandemie, het
Covid19-virus houdt ons in zijn greep. Alle aandacht ging dit jaar
daar naar toe.
Als iets een verschil gemaakt heeft dit jaar dan is het dus wel het
coronavirus. Verschil in de wijze waarop wij onze samenleving
hebben ingericht, de dagelijkse gang van zaken is op allerlei
manieren beïnvloed. Het lijkt er op dat niets meer is zoals wij het
normaal vonden.
Binnen onze gemeenschap in het fraterhuis St.-Jozef hebben we tot nog
toe geen besmettingen gekend. We hopen dat dit het komende jaar
ook het geval is. Dit jaar mag dan anders zijn geweest dan andere jaren,
volgend jaar zal het grote verschil voor ons zijn, dat de gebouwen en
het terrein geen eigendom meer zijn en dat we meer en meer gaan
ervaren dat wij, fraters, géén eigenaar maar huurder zullen zijn en
daardoor gelijk aan de andere bewoners één leefgemeenschap te
vormen. Naast alles wat verandert, is dit een vast baken dat ons in
staat stelt zolang mogelijk als een kloostergemeenschap het dagelijkse
leven met elkaar te blijven beleven.
Laten we er aan blijven werken om ook het komende jaar een menselijke,
open gemeenschap te zijn. Op deze manier zullen we op een vruchtbare wijze een gezegend en gelukkig jaar kunnen ervaren. Dit wens
ik ook de lezers en lezeressen van INKO toe.
ZALIG KERSTFEEST EN EEN GELUKKIG EN GEZOND NIEUWJAAR

Frater Wilfried van der Poll,
Overste Religieus Huis Nederland
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