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Van de redactietafel
In de hoop dat u allen nog vrij bent
van corona, ontvangt u nr. 3 van
2020, ons herfstnummer. Ook dit
keer een aflevering met zeer geva
rieerde artikelen. In de afgelopen
maanden zijn wij met onze neus op
de werkelijkheid gedrukt. Corona
heeft menigeen een halt toegeroe
pen. Wat opviel in die maanden is
dat er veel aandacht was voor het
herstel van de gezondheid, maar
weinig aandacht voor het welzijn
van de mens zelf. In dat verband
hebben wij pastor Henk Bloem,
regelmatig voorganger in het
Fraterhuis en onze achterbuurman,
gevraagd hierover een artikel te
schrijven. Het is getiteld ‘Gaat het
om lengte van leven, of kwaliteit
van leven’. Een mooie beschou
wing, de moeite waard om te
lezen.
Op 25 augustus overleed frater
Hilarius de Booij, 91 jaar oud. Al
enkele jaren keek hij uit naar de
dood, zijn tweede geboorte zoals
hij het zelf noemt. Hilarius is in alle
rust en vrede ingeslapen. Overste
frater Wilfried van der Poll schrijft
in dit nummer een In Memoriam
over hem.
Van onze medebewoners is dit
keer mevrouw Josette Kersters aan
het woord. Zij is lid van de Graalbeweging, Belgische van geboorte
maar al jaren wonend in Nederland. Door haar lidmaatschap van
de Graal is het een vrouw met een
brede wereldervaring. Frater David
had een gesprek met haar.
In dit herfstnummer ook aandacht
voor de naderende 2 november,
Allerzielen. Al enkele jaren houden
wij die dag rond het middaguur

een herdenkingsdienst op ons kerkhof. Frater David schrijft hierover
een impressie, wat doe je als de
regen met bakken uit de lucht komt?
Kijken in de ziel staat dit keer eveneens in het licht van dood en eeuwigheid. Er wordt een kijkje genomen in de Bijbel, waar vele rijke
teksten te vinden zijn rond dit
onderwerp. Gestolde geloofs-belevingen zijn het. Interessant te zien
hoe ons denken en geloven in al
die eeuwen ontwikkeld en gegroeid
is tot wat het nu is.
Kort Nieuws is dit keer echt kort,
maar met voldoende weetjes om

op de hoogte te blijven. Vanuit
Lodwar ontvingen wij een bericht
van Frater Efrem. Een Indonesische
Frater die nu net twee en een half
jaar in Kenia werkt. Hij maakt ons
deelgenoot van zijn bevindingen.
Na naarstig zoeken, hebben wij
in Indonesië twee Fraters bereid
gevonden om de komende jaren
onze vaste correspondent te willen
zijn. Het zijn Frater Vincensius en
Frater Maxi (Maximilianus). In het
komende nummer hopen wij een
eerste pennenvrucht te laten verschijnen.
In de rubriek ‘Heiligen’ (een naam
is meer dan u denkt) kijkt mevrouw
Lineke van Wolferen naar de persoon achter de heilige die de naam
van een Fraterschool siert. Mogelijk
een ontdekking voor velen om te
weten wie toch die persoon was
naar wie jouw school is vernoemd.
De gedichten zijn dit keer weer
seizoengericht: ‘Een glimp van
eeuwigheid’ op pagina 4 en ‘Zet
je wekker op lente’ op de achter
pagina.
U allen weer veel leesplezier toegewenst. Mede namens de overige
redactieleden alle goeds.
frater Ton Oostveen
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Een glimp van eeuwigheid
Een glimp van eeuwigheid ervaar ik,
als het ego raakt ontrafeld
en weer één wordt met mijn ziel.
Zij gaat de weg van lijden, strijd,
maar schenkt mijn ziel de kans,
te groeien tot de volle maat van Zijn.
Doorheen de pijn van ons bestaan,
mogen wij groeien naar het Licht,
om vrucht te dragen naar eigen kunnen.
Zoals de graankorrel niet sterft,
maar leven doorgeeft honderdvoud,
mogen wij opgaan in Leven zonder eind.
Dit ervaren krijgt glans van eeuwigheid,
als mijn ziel zich herkent in
één Zijn met de Bron van Liefde.

frater Ton Oostveen
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Herdenkingsmoment op het kerkhof
van de fraters op 2 november

“Medebroeders, medebewoners en
ieder die naar hier gekomen is,
van harte welkom…” Zo werd onze
herdenkingsbijeenkomst op het kerk
hof van de Fraters van Utrecht op
2 november ingeluid.
Sinds enkele jaren schenken wij
speciale aandacht aan onze overleden medebroeders met een viering op ons kerkhof.
Wij staan stil bij de overledenen en
gedenken de honderden fraters die
begraven liggen op dit kerkhof. Zij
waren onze voorlopers in het werk
dat de fraters hebben verricht in
Nederland, Indonesië en Kenia.
Slechts enkele medebroeders zijn
overleden en begraven in het
buitenland, vooral in Indonesië. Wel
is voor hen een speciale gedenksteen aangebracht op het kerkhof.
Het kerkhof is sober en met piëteit
ingericht. Je kunt er rustig rond
wandelen en nog eens bidden en
terugdenken aan hun tijd in ons
midden. Zij vormden samen met
ons de verschillende gemeenschap-

pen waarin we leefden.
Iedere overleden frater heeft een
eenvoudig kruis. Hierop de kloosternaam van de frater, de familienaam, de geboorte- en de overlijdensdatum.
Dit kerkhof wordt dus op 2 november gezamenlijk bezocht, waarbij
we hen gedenken, samen gebeden
zeggen, zingen en bloemen bij
hun graven leggen. Een moment
van herdenken. Hun liefde voor
God, de gemeenschap en alle
mensen gedenken we dankbaar.
Toen we in 2019 onze herdenkingsdienst wilden gaan houden, werden we verrast door een enorme
regenbui. We waren even in de
war, maar besloten de herdenking
binnen te houden.
Deze viering vond plaats in de hal
van het fraterhuis, vlak voor de
kapel. Hier hangt een paneel met
de namen van de overleden fraters
van de afgelopen 15 jaar. De
ruimte was zo ingericht dat de
fraters en genodigden er allen

makkelijk bij konden zijn.

Een groot boeket bloemen, uit
dankbaarheid en ter herinnering,
werd op een standaard voor het
paneel geplaatst en we konden
beginnen met onze herdenking.
Met gebeden, gezangen en herinneringen werden de overleden
herdacht. Het was een mooie, zinvolle bijeenkomst die ons in dankbaarheid deed terugzien op hun
leven.
Dit jaar kunnen we een keus maken
uit twee mogelijkheden voor een
viering: op het kerkhof met ons lijfelijk aanwezig zijn te midden van de
overledenen, of met een interne
herdenkingsviering in de hal van
ons fratershuis. Beide opties zijn
mogelijk, de overste kan hieruit een
keuze maken.
We zijn blij dat we nog steeds in
verbondenheid met onze voorlopers kunnen terugzien op God en
ons werk.
frater David Mullink
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In Memoriam Frater Hilarius de Booij
In dankbare herinnering
den samen één koffer, die nog van
vader geweest was, waarin hij de
goocheltrucs meenam als hij op
pad ging. Het was bepaald niet
gemakkelijk om te wennen aan het
geregelde leven op het Juvenaat.
Dat was wel wat anders dan de
vrijheid die ze thuis gewend waren.

Op woensdag 26 augustus over
leed frater Hilarius, Willy de Booij,
in de leeftijd van 91 jaar. Lang
heeft hij uitgezien naar zijn over
lijden. Dankbaar was hij voor het
leven en geheel bereid om te
sterven. In dit In Memoriam geven
wij hem de eer die hem toekomt,
Onderstaande necrologie is door
frater Wilfried van der Poll uitge
sproken in de dankdienst bij de
uitvaart van frater Hilarius.
Redactie.
Welkom aan U in deze viering van
dankbaarheid waarin wij frater
Hilarius de Booij gedenken en
afscheid van hem nemen. Vandaag
zijn wij als gemeenschap en medewerkers van het Fraterhuis St.-Jozef
bijeen rond het lichaam van Hilarius. Helaas geen familie, vrienden
of bekenden want de coronacrisis
vraagt van ons om voorzichtig te
zijn. Om toch iedereen die niet kan
komen, in de gelegenheid te stellen
de viering van dankbaarheid mee
te beleven, is het boekje bij de
rouwcirculaire ingesloten.
Om een schets van het leven van
Hilarius te geven heb ik dankbaar
gebruik gemaakt van publicaties
uit de tijdschriften, Onder Ons en
INKO, van onze Congregatie.
Soms teksten door Hilarius zelf
geschreven, maar ook van de hand
van anderen over hem.
Hilarius, Willy de Booij, werd in
Amsterdam, Tuindorp Oostzaan,
geboren in een gezin met een
artistieke vader en een kritische

moeder. Men had het niet al te
breed in die jaren. Eerst waren er
6

drie jongens: Ko, Joop daarna was
het de beurt aan Willy en tenslotte
waren er nog twee zussen: Truus
en An. De twee zussen leven nog
en wonen beiden in Canada.

Het werken op de lagere school en
de school voor speciaal onderwijs,
maar vooral ook op de Ludgerus
Kweekschool in Hilversum en de
Gregorius HAVO-MAVO in Utrecht,
is voor hem belangrijk geweest. Hij
heeft daar met al zijn artistieke en
creatieve talenten bijgedragen aan
de vorming van de jeugd. Van
Hilarius zelf werd echter veel
gevraagd en de combinatie van
lesgeven en daarnaast een studie
volgen, ging hem niet gemakkelijk
af. Veel problemen met slapen
waren het gevolg, waar niet
zomaar een oplossing voor gevonden werd. Een tiendaagse slaapkuur zette zijn leven op de kop en
zelf schrijft hij daarover: “Ik had
tijd nodig om weer verder te leven,
oude denkbeelden waren vervaagd en hadden plaatsgemaakt
voor nieuwe beelden. Het was als
een nieuwe geboorte.”

Willy zat op een school die door
fraters geleid werd, maar toch was
het de wens van hem om Pater
Kapucijn te worden. Echter de
studie vormde een struikelblok, hij
moest eerst maar eens een jaartje
naar de MULO gaan, die van de
broeders van Oudenbosch. Daar
kreeg hij samen met zijn onafscheidelijke broer Joop een uitnodiging
om Broeder van Oudenbosch te Het was moeilijk om het ritme van
de school te volgen en door het
worden.
sluiten van de communiteit in
Dit kwam echter frater Sigebertus 
Hilversum kwam Hilarius in een
ter ore en die ging dus thuis bij de nieuwe groep te wonen, de Alexanfamilie de Booij op visite. “Zeist is derlaan. In die jaren gebeurde dat
dichterbij dan Oudenbosch en bij meer, dat er kleine leefgroepen
de fraters is het ook goedkoper,” gevormd werden. Het geregelde
waren zijn woorden en zo gingen communiteitsleven van de grote
Joop en Willy naar Zeist. Ze had- groep zoals men dat al jaren
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gewend was, werd verruild voor
kleine gemeenschappen waar men
meer betrokkenheid op elkaar zou
ervaren en ook openheid naar
elkaar vorm wilde geven.
In de Alexanderlaan in Hilversum
was dat voor de nieuwe groep niet
gemakkelijk. Openheid, genegenheid en kwetsbaarheid kregen
geen kans, omdat men – ondanks
het nieuwe – zich vast bleef klampen aan het oude patroon. Voor
Hilarius was dit moeilijk te aanvaarden en hij liet dan ook na enkele
jaren weten het niet langer vol te
houden. Hij voelde zich uit de
groep wegglijden en het gevolg
was dat hij de leiding van de
Congregatie verzocht om alleen te
mogen wonen. Dat werd Castricum/Bakkum.
Het zijn 12,5 mooie jaren geworden, waarin Hilarius zich als een
vis in de Noordzee thuis voelde.
Hij omschreef die tijd eens als: “In
Bakkum het gastvrije dorp met
open keukendeuren, word ik
omringd door veel lieve mensen
met wie ik het leven mag delen. Ik
mag er genieten van de open
natuur, het geschenk van Moeder
aarde. Als een vrije vogel mag ik
zoeken naar pure bevrijdende liefde.”
Hilarius is niet te typeren door louter en alleen een opsomming te
geven van zijn werkzaamheden.
Zelf typeerde hij zich eens met de
volgende woorden: ‘Speels en
Eigengereid, zoekend naar het
ware, gelovend in het goede,
genietend van het schone.’
Wie hem, zeker in zijn latere jaren,
wil leren kennen moet dieper graven en kijken naar hoe en wie hij
was. In een van de mijmeringen
die Hilarius aan het papier toevertrouwde, leren we hem alsnog

beter kennen. Het is een toekomstige bespiegeling over hemel en
aarde: Hilarius spreekt daarin met
Petrus. Dat leidt dan tot een goed
gesprek tussen een beroepsvisser
en een sportvisser. Een vermoeide
Petrus vertelt: ‘Het is mooi geweest,
het werd hier veel te druk en de
jaartjes gaan ook bij mij tellen.’
‘Alles goed en wel,’ is de reactie
van Hilarius: ‘Die hemel is de beloning waar al die brave mensen
naar uitzien. Onze Lieve Heer kan
toch niet al die mensen in de kou
laten staan!’ Petrus wordt fel, zoals
hij dat vroeger ook vaak werd. ‘De

Nu was Hilarius geen profeet,
maar zelfs profeten zien het ook
wel eens niet meer zitten. Dat hoorden we afgelopen zondag nog
van Jeremia. Jeremia was zozeer
door de Heer geraakt dat hij vanuit
zijn binnenste Hem moest volgen
en aan ieder die het horen wilde
Gods Woord verkondigen. Echter
dat ging hem niet gemakkelijk af.
Na veel tegenslag en het idee dat
hij niet gehoord wordt, zegt Jeremia: ‘Ik wil er niets meer mee te
maken hebben, ik wil er niets van
weten, ik spreek niet meer in Zijn
Naam.’ Echter daarna laait er een
vuur op in zijn hart. Hij kan niet
anders!
Als ik zelf terugkijk op, de soms
maar korte – maar vaak intense,
ontmoetingen met Hilarius – zie ik
iemand voor me die door al de
ervaringen in zijn leven zichzelf
gevonden heeft zonder daarbij het
geloof in zijn Schepper kwijt te
raken. Goed, hij kon soms eigenzinnige opmerkingen maken als
het ging over kerk of samenleving,
toch hield hij het geloof in de ander
vast. Hij was overtuigd van het
goede in de mens en bleef altijd
hoop houden dat de Liefde alles
zou overwinnen.

Heer weet dondersgoed wat hij
doet. Jullie op aarde willen alles
toch zelf in handen houden. Ga
maar terug naar je aarde. Ga
maar een hemel op aarde bouwen
met al die mensen.’ Hilarius vraagt
zich dan af: Zou het mogelijk zijn
dat na vele duizenden jaren het
paradijs op aarde terug te vinden
is? Leven met elkaar in pais en
vree. Ja, dat kan: een hemel op
aarde. als we de Liefde maar
voorop stellen.

Wij geloven dat Hilarius nu door
Petrus alsnog is ontvangen, die
hem doorgestuurd heeft naar een
eeuwig geluk bij God, onze Vader.
Vanaf nu moge Hilarius de enige
echte ware LIEFDE ervaren.
Hilarius, A Dieu…. Tot ziens bij
God.
frater Wilfried van der Poll
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Zit er wat breekbaars in?
Nadenkend over lengte of kwaliteit
van leven las ik van een mevrouw
die een Bijbel wilde opsturen naar
haar zoon die in dienst zat. De
postbeambte vroeg haar of er iets
breekbaars in het pakje zat. “Nee
hoor,” zei de mevrouw, “hooguit
de tien geboden.” Mooi gezegd.
Mozes gooide het eerste exemplaar kapot (Exodus 32.19) toen hij
zag dat die 10 woorden toch niks
uithaalden. Maar de moeder zal
bij “breekbaar” niet aan letterlijk
kapotgaan gedacht hebben, maar
meer of haar zoon deze Bijbelse
schat goed zou bewaren en die 10
woorden in ere zou houden.
Zit er iets breekbaars in? Misschien
is het wat gezocht, maar ik dacht
meteen aan alle ge- en verboden
in deze coronatijd. Er is iets
breekbaars, iets kwetsbaars dat

beschermd moet worden. Wat
dan? Ons leven! Maar welk leven
dan? De lengte of de kwaliteit? Of
allebei?
Lucebert dichtte: ‘Alles van waarde
is weerloos’. Uit ervaring weten we
dat de lengte breekbaar is. Dat we
sterven. De lengte van het leven
wordt in cijfers uitgedrukt. Maar
daarnaast zijn er waarden die niet
in cijfers uit te meten zijn. Die niet
afbreken als de lengte afbreekt. Ze
zijn weerloos, kwetsbaar – komen
soms nauwelijks ter sprake omdat
alle aandacht naar de fysieke kant
uitgaat. Als je maar gezond bent,
geen pijn hebt. Is dat inderdaad
het enige dat telt? Of geven deze
waarden juist aan wie deze mens
ten diepste is, wat hem beweegt,
waar hij op hoopt, wat hem bezielt?
Bezielt ja; er is lengte, maar ook
iets van ziel...
8

Lucebert dicht:
er is niet meer bij weinig
noch is er minder
nog is onzeker wat er was
wat wordt wordt willoos
eerst als het is is het ernst
het herinnert zich heilloos
en blijft ijlings
alles van waarde is weerloos
wordt van aanraakbaarheid rijk
en aan alles gelijk
als het hart van de tijd
als het hart van de tijd
Uit: Lucebert, Verzamelde gedich
ten, 1974.

Die ziel komt even ter sprake in de
zin: “wordt van aanraakbaarheid
rijk”. We hebben gezien hoe mensen in eenzaamheid hun laatste
dagen doorbrachten, niet bezocht,
geknuffeld, gekoesterd, aangeraakt konden worden omdat
afstand en isolatie heilig verklaard
werden. Omdat lengte van leven
heilig verklaard werd. Als je maar
gezond blijft! “Van aanraakbaar-

heid rijk worden” brengt een
andere waarde in. De waarde van
verbondenheid, van dank je wel,
van ‘wat ben je ons lief’. Weerloze
waarden, niet in cijfers en getallen
hard te maken, maar nog meer
dan lengte levensnoodzakelijk zijn.
Genegenheid, aanraking Inderdaad, het zijn de kleine dingen die
het doen.
Charlie Mackesy schreef in het
boek ‘De jongen, de mol, de vos
en het paard’ hoe aan kinderen
gevraagd wordt: “Wat wil jij worden als je groot bent?” De brandweermannen, dokters, leraren, vliegen over tafel. Eén kind zegt niks.
“En jij... wat wil jij worden als je
groot bent?” “Lief,” is het antwoord.
Verrassend, niet? Maar
het raakt wel de kern. Het
gaat niet uit van aanzien,
een lucratieve baan,
hoogopgeleid zijn, is niet
zoals de lengte van leven
aan jaartallen en cijfers
gebonden, maar raakt de
kern van een mens – is
dat de ‘ziel’? Het karakteriseert hem in de ‘diepte’
– je kunt ook zeggen “in
de hoogte”. “Lief” geeft
de kwaliteit van je leven
aan. Een moeder straalde
uit naar haar kinderen: “Wat je
later ook wordt, maakt ons niet uit,
als je maar gelukkig bent.” Deze
kwaliteit is niet gebonden aan
beroep, status of lengte. Maar
inderdaad, ze is kwetsbaar. Het
lijkt soms of het er niet toe doet –
als het werk maar goed is, zegt
men. Dat is meetbaar en te controleren. Maar dan blijft er voelbaar
een kwaliteit buiten beschouwing,
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Tomas Halik (Tsjechisch theoloog)
spreekt van leven aan de oppervlakte en leven in de diepte. “Aan
de oppervlakte” versta ik als de
lengte en “als je maar gezond
bent,” als je alles nog kunt. Maar
lengte en gezondheid betekenen
niet automatisch meer kwaliteit.
Het Nieuwe Testament zegt veelvuldig dat Jezus zieken genas. Genas
hij ze medisch gezien, fysiek? Of
maakte hij ze beter? Betere mensen. Is dat zelfs niet vaak een groter
wonder dan een medisch genezen?
Als artsen en verpleegsters in het
ziekenhuis over de gang lopen,
verschuilen de kinderen zich onder
de dekens. Als er een groep Cliniclowns aan komt, staan ze bij wijze
van spreken, te springen op bed.
Genezen en/of Beter maken.
In het Nieuwe Testament wijst Jezus
ook op twee kanten van ons leven:
“Is het leven niet meer dan het eten
en het lichaam niet meer dan de
kleding (Math. 6,25). Als leven
gereduceerd wordt tot kleding,
voedsel, geld, een baan blijft veel
rijkdom onder de tafel. Wordt er
niet echt geleefd. Blijft misschien
wel juist datgene wat iemand tot
mens maakt, tot – gelovig gezegd
– een mens naar Gods beeld en
gelijkenis (Genesis 1, 26-28) ongenoemd. Leven biedt meer dan ‘in
leven zijn’.
De Roemeen V. Gheorghiu schrijft
(1965): “Wil je Roemenië begrij
pen, dan ben je er niet met lengte,
breedte, en oppervlaktematen. Je
moet ook “boven” meewegen,
anders begrijp je de Roemenen
niet echt.” Lengte, breedte en
oppervlaktematen laten maar één
aspect zien, het meest tastbare.
Maar wat maakt dat anderen zich
buitenstaander voelen, wat typisch
Roemeens is, zeg maar ‘hun ziel’,

komt niet ter sprake. Dat is de relatie met ‘boven’. Een gelovige en
tegelijk maatschappelijke waarde.
Breekbaar en weerloos en steeds
meer onder druk van plannen en
dromen die welvaart, en dus: verbeteringen, beloven.
Eenzelfde toon horen we bij R. Rilke,
die zelfs van “verraad” spreekt als
dit andere aspect niet genoemd
wordt. Hij schrijft: “Je vraagt: “Rus
land, wat is dat voor een land?”
Die opmerking roept bij mij de
vraag op waar Rusland aan grenst.
“In het Oosten?” vroeg mijn
gesprekspartner. “Nee, dat bedoel
ik niet”. “In het Noorden dan?”
“Neen, zie je, het lezen
van landkaarten heeft de
mensen bedorven. Daar
op is alles plat en vlak, en
wanneer ze de vier
hemelstreken
hebben
aangegeven, denken ze
van alles af te zijn. Maar
een land is toch geen
atlas? Het heeft bergen
en afgronden. Het moet
toch ook boven en beneden aan iets grenzen?
Wat denk je, beste vriend, waar
aan zou Rusland aan die beide
kanten kunnen grenzen? “Mis
schien aan God?”, opperde mijn
vriend. (Rilke, Vertellingen over
onze Lieve Heer, Christofoor blz.
27 vv).
Doen wij mensen echt recht als we
alleen geïnteresseerd zijn in haar/
zijn leeftijd, lengte, gewicht, beroep,
maar wanneer haar/zijn ziel niet
ter sprake komt, waar zij/hij van
en voor leeft? Reduceren we hen
dan niet?
Even naar onze coronasituatie: is
het voldoende een mens alleen als
medisch object te zien? Dat is concreet: isolatie, geen bezoek, quarantaine, 1,5 meter afstand, niet

meer dan 2 naar binnen. Dat zijn
platte regels die de kans op besmetting indammen. Of mogen we met
Rilke en anderen vragen om ook
met ogen “van boven”, om ook in
de diepte te kijken. Is met longfunctie, of hartfalen, met lichamelijke
status alles gezegd? Als hij/zij het
maar weer doet? Zoals je dat ook
bij apparatuur zegt. Of is een mens
meer dan voedsel, dan kleding,
dan hoogopgeleid of grootverdiener, dan een goed functionerend
organisme? Moeten we ook niet
met “ogen van boven” kijken?
Moeten we niet beseffen dat een
mens meer is dan al deze dingen?

En raken we met dat “meer” niet
aan wat we “ziel” noemen? Raken
we daarmee niet aan de totale
mens, aan wat ons tot dierbare,
warme, meelevende, betrokken
mensen maakt? Wat ons tot mensen maakt zoals we bedoeld zijn.
Rust, het samenzijn, genegenheid
uiten, familiebezoek, sociale kontakten , al die dingen die onder het
kijken met ‘ogen van boven’ vallen?
En die vaak ondersneeuwen onder
‘platte’ regels die veelal alleen de
andere kant betreffen; alsof het
daar alleen om gaat. Of telt dat
niet meer?? Als het werk maar af
komt; dat moet doorgaan.
pastor Henk Bloem
9
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In gesprek met Josette Kersters
Sinds 28 oktober 2019 woont en
leeft een derde vrouw van de
Graalbeweging in het fraterhuis
Sint Jozef. Het is mevrouw Josette
Kersters die onze gelederen kwam
versterken.
Wie is Josette?
Josette werd geboren in 1931 te
Antwerpen, tweede dochter in het
gezin. Na drie jaar volgde nog
een zusje, dat helaas op 7-jarige
leeftijd is overleden. Haar moeder
was een Nederlandse en haar
vader een halve Engelsman. En dat
in België. Een nogal internationaal
gezelschap, dat vrij gauw na Josettes geboorte verhuisde naar Kapellen, een dorp 15 km ten noorden
van Antwerpen aan de internationale spoorlijn van Antwerpen naar
Roosendaal. Daar groeide ze op
en volgden haar eerste school
jaren.
Ze was een goede leerling en
mocht zelfs een jaar overslaan,
maar ze kon haar school niet afmaken vanwege de oorlog. Omdat
Kapellen zo vlak langs de spoorlijn
naar Nederland lag, was het
gevaarlijk voor de inwoners en
moest het ontruimd worden. Het
gezin vertrok met de laatste tram
naar Antwerpen en vond onderdak
bij familie en later in een tijdelijk
vrije woning van vrienden. Enige
tijd later (een week of zes, in ieder
geval tot na de capitulatie), bleek
dat Kapellen weer bewoond werd
en keerde het gezin terug. De
woning had gelukkig niet veel
schade opgelopen, maar zou wel
met een Duitse officier en vijf soldaten gedeeld moeten worden. Het
bleef, Goddank, maar bij één, heel
10

jonge en rustige soldaat, die helemaal geen last veroorzaakte en
waarschijnlijk liever thuis was
gebleven!
Na verloop van tijd openden de
scholen – in noodgebouwen – weer
de deuren. Zonder de lagere
school af te maken mocht Josette
meteen op de nog nieuwe middelbare meisjesschool terecht.
De school stond nog in de kinderschoenen en zocht welke richting
ze uiteindelijk zou volgen. De lessen gingen dan ook nog alle kanten uit: handel, steno, typen,
Neder
lands, Frans, Duits, Engels,
handelsrekenen, koken, naaien,
zang, voordracht en kinderverzorging. Maar in België is de Franse
taal belangrijk; die moest ieder
zich dus goed eigen maken. Daarom volgde zij nog drie jaar les op
de Franse afdeling van een school
in Antwerpen. De oorlog en de
voortdurend dreigende bombardementen in Antwerpen waren intussen voorbij en er kwam ook een
einde aan de studietijd. Op haar
18de ging Josette solliciteren en
vond een baan op een groot notariskantoor waar ze ongeveer zeven
jaar secretariaatswerk gedaan
heeft.
Al voor de oorlog was Josette een
actief lid van de Gidsenbeweging,
waarvan er een groep bestond in

een voorstad van Antwerpen. Die
was tijdens de bezetting verboden,
maar werd zo gauw mogelijk na
de oorlog weer geopend met de
oprichting van een groep in Kapellen. Al snel kreeg zij de leiding van
de Kabouters (een vrouwelijke
tegenhanger van de Welpen bij de
padvinderij). Daaraan besteedde
ze ook de helft van haar veertiendaagse jaarlijkse vakantie.
Wat is de Graalbeweging
 igenlijk?
e
Daarvoor moeten we terug naar
het jaar 1921 toen zich rond pater
Jacques van Ginneken S.J. een
groepje van zijn studenten had
gevormd, die zich geroepen voelden om als leek mee te werken aan
de wereldbekering! Zij vormden
een gemeenschap en wilden leven
naar het voorbeeld van Maria, de
‘Vrouwe van Nazareth’.
Ze vonden woongelegenheid in
Huize Overvoorde in Rijswijk (ZH)
en richtten zich voornamelijk op
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‘het moderne heidenkind’ en werkten onder andere onder de jonge
fabrieksmeisjes en de dienstmeisjes. Maar er waren ook grootse,
concrete plannen voor een universiteit in Nederlands Indië! Die eerste
jaren waren moeilijk en aan hun
voortbestaan werd weleens getwijfeld.
In 1928 werden de Vrouwen van
Nazareth door Mgr. Aengenent,
de nieuwe bisschop van Haarlem,
belast met de zorg voor de katholieke vrouwelijke jeugd in heel het
bisdom. Hoewel aanvankelijk met
enige tegenzin, maar gesteund
door pater van Ginneken (die hier
toch ook wel mogelijkheden zag
om hun ideaal van de wereldbekering te bereiken en daarom de
leefregel aanpaste) werd de nieuwe
taak aangepakt.
In de parochies ontstonden Graalgroepen, waarbij alle reeds
bestaande bewegingen zich moesten aansluiten. Vanzelfsprekend
werd dit besluit van de bisschop
niet overal even goed ontvangen!
De activiteiten bleven doorgaan,
maar nu onder de naam van ‘De
Graal’ en onder de verantwoordelijkheid van de Vrouwen van Nazareth. De Graalbeweging kreeg
internationale bekendheid en de
Vrouwen van Nazareth besloten
onder deze nieuwe naam verder te
gaan. De Graalbeweging is nu
werkzaam in een twintigtal landen,
op allerlei gebied waar de vrouwelijke inbreng kan bijdragen tot een
betere, eerlijker samenleving.
De Graalvrouwen houden zich
bezig met een spirituele zoektocht,
naast het zich samen richten op
actie, solidariteit en geloof. Het lidmaatschap is niet langer beperkt
tot het R.-K. geloof. Zo is er nu een
volledig Lutherse tak van de Graalbeweging in Zweden en verschil-

lende landen hebben nu ook nietR.K.-leden. Zij werken zoveel
mogelijk in teamverband en onderhouden contact met elkaar, zowel
regionaal, nationaal en internationaal.
En hoe kwam Josette daar terecht?
Toevallig kreeg zij een folder over
een vakantiekamp van De Graal in
Nederland in handen en besloot
aan dit kamp mee te doen. Hoewel
ze daarna aan verschillende Graalprogramma’s deelnam, duurde het
nog vier jaar voor zij in 1957
besloot ook lid te worden.
Zij heeft jarenlang het beroep van
secretaresse uitgeoefend in het
Missionair Vormingscentrum te
Ubbergen, als hulp voor het Graallid Corinna De Martini, die op de
Tiltenberg secretariaatswerk deed
voor de oecumenische activiteit
van Mgr. Willebrands.
In die tijd werd Corinna ziek en
moest Josette het werk overnemen.
Mgr. Willebrands werd secretaris
van het nieuwe Secretariaat voor
de Eenheid der Christenen in Rome.
Daar kwam Josette tenslotte ook
terecht, maar moest tot haar grote
teleurstelling korte tijd voor het
begin van het Concilie, het werk
weer overdragen aan Corinna. Zij
kreeg tweemaal de kans van dichtbij even iets van het Concilie mee
te maken, omdat Mgr. Willebrands
om extra hulp gevraagd had tijdens
drukke periodes op het Secretariaat.
Intussen was zij werkzaam op het
internationaal secretariaat van De
Graal, in die tijd in Parijs gevestigd.
Toen Mgr. Willebrands in 1969 tot
kardinaal benoemd werd, heeft hij
gevraagd of Josette kon komen als
zijn privésecretaresse. Zo kwam zij
weer in Rome terecht, maar nu voor
langere tijd namelijk tot zij in 1996

met pensioen ging en naar Nederland terugkeerde.
Het werk voor kardinaal Willebrands was met de tijd steeds meer
ook werk voor de Pauselijke Raad
ter Bevordering van de Christelijke
Eenheid geworden (intussen de
nieuwe officiële benaming van ‘het
Secretariaat’). Het werd, nadat
kardinaal Willebrands met pensioen ging, voortgezet door zijn
opvolger kardinaal Cassidy (en
bestaat heden ten dage nog
steeds).
Leven en wonen in De Bilt/Zeist
In 2019 hoorde zij van een religieuze kloostergemeenschap van
fraters in De Bilt/Zeist. Dit is een
gemeenschap van geïnspireerde
vrouwen en mannen, die hier hun
geestelijke aspiraties kwijt kunnen.
Na meerdere gesprekken met de
fraters en in overleg met enkele
andere Graalleden nam zij het
besluit om daar te gaan wonen.
Nu, na bijna een jaar leven en
wonen in deze gemeenschap, kan
ze zeggen dat ze gesetteld raakt,
maar dat het een hele verandering
is geweest. Josette is blij dat ze ook
nu nog volop mee kan draaien in
een geïnspireerde gemeenschap.
Josette, ik heb geprobeerd de weg
die jij gegaan bent, wat bekender
te maken bij de buitenwacht. Het is
een eigen pad waarop je van alles
tegenkwam. Je hebt vele mooie
herinneringen aan dit leven overgehouden. Hopelijk blijf je de mooie
dingen onthouden.
Ik wens je een mooie levensavond
te midden van vrouwen en mannen
die religieus met elkaar verbonden
zijn en elkaar inspiratie blijven
geven.
frater David Mullink
11
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Een naam is meer dan u denkt (7)
Fraterscholen

H. Gregorius van Utrecht

kloosterschool in Utrecht. Na de
gruwelijke dood van de H. Bonifatius in Dokkum (754) nam Gregorius
het bestuur van het bisdom op zich
en leidde de missionering van de
Friezen. Hij werd nooit officieel tot
bisschop gewijd, alhoewel hij vaak
op schilderijen en devotieplaatjes
zo wordt afgebeeld. Op een enkel
schilderij zweeft de mijter boven
zijn hoofd, maar hij heeft wel de
kromstaf in zijn hand. In de andere
hand draagt hij het evangelieboek
of een beurs met geld met een aalmoes voor de bedelaars. Aan het
eind van zijn leven raakte hij halfzijdig verlamd. Hij wordt dan ook
aangeroepen bij verlammingen en
is de patroonheilige van de bedelaars. Hij overleed in 775, zijn
relieken bevinden zich in de abdijkerk van Susteren (L), een kerk door
zijn familie gesticht. Zijn naamdag
is op 25 augustus.

in de stad Utrecht is het St.
Gregorius
college één van de
bekendste. Deze school is genoemd
naar de H. GREGORIUS van
Utrecht. Hij werd geboren in Trier
(D) omstreeks 707 en stamde uit
een belangrijke Frankische familie,
die zich met de verbreiding van het
christendom bezig hield. In 722
ontmoette Gregorius de H. Bonifatius. Deze Apostel der Friezen
kwam naar Hessen en Thüringen
om het evangelie te verkondigen.
Enige tijd later gingen ze op pelgrimstocht naar Rome. Daarvan
teruggekeerd werd Gregorius
benoemd tot abt van het St.-Maartensklooster en tot leider van de

Een andere bekende school in
Utrecht was de St. Bernulfusschool
aan de Tamboersdijk. Deze school
voor speciaal lager technisch
onderwijs is genoemd naar de H.
BERNULPHUS van Utrecht. Over
de jeugd van deze heilige is bijna
niets bekend. Hij was eerst pastoor
in Oosterbeek. In deze periode
was de toen heersende keizer
Koenraad met zijn zwangere echtgenote onderweg naar Utrecht om
orde op zaken te stellen over de
opvolging van bisschop Adelbold.
In Oosterbeek kondigde de bevalling zich aan en Koenraad ging
alleen verder naar Utrecht. Na de
geboorte reisde Bernulphus direct
naar Utrecht om Koenraad het

Na de zomervakantie, hoe die dan
ook in deze coronatijd is door
gebracht, is het voor de kinderen
weer ‘normaal’ naar school te
gaan. Misschien ligt uw schooltijd
ver achter u, maar veel herinnerin
gen daaraan zullen zeker nog
leven. Ongetwijfeld zaten sommi
gen van u bij de fraters op school.
Vaak hadden die fraterscholen de
naam van een heilige. Met enkele
van die heiligen wil ik u kennis
laten maken.
Waar je in de oude binnenstad
van grote steden nog scholen
tegenkomt met een heiligennaam,
vind je in groei- en randgemeenten
de meest vreemde namen op scholen. In Almere kun je bijvoorbeeld
je kind plaatsen op scholen met
namen als: de Achtbaan, de Flierefluiter, de Hasselbraam of de
Droomspiegel. Tijden veranderen.
Een veranderende maatschappij
vraagt ook een andere opzet in het
onderwijs. De basis is zeker goed
geweest en daaraan hebben de
Fraters van Utrecht met hun gedegen onderwijs en opvoeding een
grote steen bijgedragen. Na de
oprichting van de congregatie in
1873 werd al snel gestart met de
opleiding van de fraters voor het
onderwijs. Rond 1880 waren er
ongeveer 50 leerlingen op de St.
Gregoriusschool in de Herenstraat
in Utrecht. In de loop der tijden is
de lijst fraterscholen aanzienlijk
gegroeid. Vaak werkten de fraters
op parochiescholen. Vooral in
Midden-Nederland, de Achterhoek, Twente, Drenthe en Groningen. Van de ongeveer 12 scholen
12
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heuglijke nieuws over de geboorte
van een gezonde dochter mee te
delen. Dit leidde tot de directe
benoeming van Bernulphus tot bisschop. Tijdens de regering van keizer Hendrik hielp hij mee aan de
hervorming van kloosters en zette
zich in voor de heropbouw van
kerken, die door de Noormannen
waren verwoest. Dit waren onder
meer in Utrecht de St. Jan en
St. Pieter, de St. Lebuïnus in Deventer en de St. Michaël in Zwolle.
Tevens was hij bevorderaar van
kerkelijke kunst. Hij wordt afgebeeld als bisschop met mijter en
kromstaf en houdt als bouwpastoor
een kerkmodel of bouwplan in de
hand. Hij is schutspatroon van het
St.-Bernulphusgilde ter bevordering
van de kerkelijke kunst in Nederland. Zijn naamdag vieren we op
19 juli.

H. Ludgerus van Münster
gewijd. Daarna ging hij missioneren in Dokkum en Groningen.
Nadat de Saksen in opstand kwamen, moest Ludgerus vluchten en
maakte hij een bedevaart naar
Rome en Montecassino. Na zijn
terugkeer ging hij werken in Duitsland. Karel de Grote benoemde
hem in 804 tot bisschop van Münster. Hij stichtte Benedictijnenabdijen en vrouwenkloosters. Na zijn
overlijden in 809 werd hij in Werden (D) begraven. De daar
bewaarde Ludgerusrelikwie geldt
als een van de oudere in Duitsland.
Hij wordt afgebeeld met een kerk
en een stel ganzen. Volgens de
legende hadden boeren in de buurt
van Dokkum en Groningen veel
last van deze dieren en de H. Ludgerus wist ze door een wonder te
verjagen.

Kijken we buiten Utrecht naar fraterscholen dan vinden we in Amersfoort de St. Joris en in Amsterdam
de Stefanus Bellesinischool. In Hilversum is de grote Ludgeruskweekschool (nu studio en kantoor van de
Evangelische Omroep), waar de
Fraters van Utrecht zich in 1904
vestigden om jongens uit het
bisdom op te leiden tot onderwijzer
in het katholiek lager onderwijs.
Deze school werd genoemd naar
de H. LUDGERUS van Münster. Hij
werd geboren omstreeks 740 in
Zuilen nabij Utrecht. Als zoon van
rijke ouders ging hij in Utrecht naar
school en kreeg daar onderricht
van de H. Gregorius van Utrecht.
Daarna ging hij voor studie naar
Engeland. Nadat hij diaken was
gewijd, werd Deventer en omgeving zijn eerste missiegebied. Hij
was dus een missionaris in eigen Wanneer we naar Arnhem gaan,
land. Hij liet zijn eerste kerk bou- kunnen we niet om het Eusebiushuis
wen en werd in 777 tot priester heen. Dit huis werd in 1920 over-

genomen door de Fraters van
Utrecht. In de oorlog werden ze
verjaagd en evacueerden naar
Oosterbeek. Na terugkeer woonden ze daar tot 2009, waarna de
bewoners verhuisden naar De Bilt
en het pand verkocht werd. Van de
fraterscholen in Arnhem wil ik de
Eusebiusschool noemen, vernoemd
naar de H. EUSEBIUS. Hij leefde
ten tijde van de Romeinse keizer
Commodus rond het jaar 185. Met
zijn gezellen zette hij zich in om de
Romeinen tot het christendom te
bekeren. Eusebius verzorgde eens
een christelijke begrafenis voor een
Romeinse senator, die na zijn bekering ter dood was gebracht. Als
straf werd Eusebius gevangen
genomen en gemarteld. Zijn tong
werd uitgerukt, maar als door een
wonder kon Eusebius met heldere
stem blijven praten. Een vriend had
de tong opgeraapt en in zijn mantel bewaard. Zelfs vanuit zijn kerker
bleef hij het christendom prediken
en verrichtte hij wonderen. Dat
werd de keizer te veel en Eusebius
werd ter dood gebracht. Zijn
relieken werden vanuit Rome in

1453 naar Arnhem gebracht. Na >

H. Eusebius
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> Vervolg van pagina 13
omzwervingen verhuisde de reliekschrijn uiteindelijk naar de Walburgisbasiliek. Eusebius wordt vereerd
als patroonheilige van de kerk. Hij
wordt vereerd op 25 augustus, zijn
sterfdag.
De fraterscholen in het oosten van
het land trokken altijd veel belangstelling. De streekschool in Didam
zag heel wat leerlingen voorbij
komen. Het fraterhuis St.Eloy in
Lichtenvoorde en zeker ook de Leostichting in Borculo zijn in die streken bekende namen. Niet alleen
Nederland, maar ook scholen in
Indonesië en Afrika mogen nog
steeds dankbaar zijn voor het
onderwijs van de Fraters van
Utrecht. In 2003 sloot frater Frits
Stevens met zijn pensionering de
onderwijstaken in Nederland af.
Fraters bedankt!
Lineke van Wolferen
Bron: Sanctus – Sancti – Beschermheiligen in
de Lage Landen – 366 Heiligendagen

Kort Nieuws
Na enkele proefvluchten, waarbij één eend verongelukte, vertrokken de 11 overgebleven eenden
definitief. Blijft over de vraag: waar zijn zij gebleven en zullen we volgend jaar één van hen terugzien? Tot op heden weet niemand het antwoord.
Op 8 juni vertrok frater Stanislaus Walta naar het
ziekenhuis om enkele dagen daarna met een
nieuwe heup huiswaarts te keren.
Op 30 juni nam Daan Baarda afscheid als teammanager zorg. Inmiddels is hij opgevolgd door
Olga van Delzen. Wij wensen haar veel succes in
deze voor haar nieuwe job.
Op 18 juli, de verjaardag van onze overste frater
Wilfried van der Poll, werd de ‘Crea-Jungle’
geopend. De ruimte is gevestigd in het voormalige
‘rookhok’ in de oudbouw en is bestemd voor creatieve activiteiten van onze bewoners. Meer informatie over dit gebeuren leest u in dit nummer onder
de titel ‘Crea-Jungle’.
Indonesië: 6 postulanten zijn aan hun noviciaat
begonnen; 7 novicen beëindigden hun noviciaat
en deden de eerste gelofte; 10 fraters hernieuwden
hun geloften.
frater Wim Versteeg
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ONS GEBED WORDT GEVRAAGD VOOR DE VOLGENDE DIERBARE OVERLEDENEN:
18 – 06 – 2020 Mevrouw Cornelia Maria Traas-Sinac (Corry), in de leeftijd van 81 jaar te Goes.
Zij was de schoonzus van Sabine Boonman en familie van frater Daan Boonman z.g.
24 – 06 – 2020 De heer C.L. Fennis, oud 95 jaar te Hilversum. Hij was de oudste nog levende broer van
frater Angelico Fennis z.g.
01 – 08 – 2020 De heer Bennie Baks, oud 83 jaar te Mariënvelde.
Hij was de zwager van frater Henk Huirne.
18 – 08 – 2020 De heer Ad Vijverberg, oud 93 jaar te Dongen.
Hij was de broer van zuster Martina Vijverberg van de Medische Missiezusters die bij
ons woont.
26 – 08 – 2020 Frater Hilarius – W. de Booij, oud 91 jaar in het fraterhuis Sint Jozef te De Bilt.
09 – 09 – 2020 De heer Johannes Theodorus Bernardus (Jan) Huirne, oud bijna 87 jaar te Angelo.
Hij was de broer van frater Henk Huirne.
09 – 09 – 2020 De heer Koos Oosterwijk, in de leeftijd van 88 jaar te Zeist.
Hij was een trouwe kapelgast in onze fraterskapel te De Bilt/Zeist.
ALS IK EEN PLAATS VOOR U HEB BEREID,
KOM IK TERUG OM U OP TE NEMEN BIJ MIJ,
OPDAT OOK GIJ ZULT ZIJN WAAR IK BEN.
(JOHANNES 14)

frater David Mullink
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Kijken in de ziel (5)
Dood en Eeuwig leven
Wat is eigenlijk de ziel? Daarover
heb ik het volgende gevonden:
De ziel is de persoonlijkheid van
iedere individuele mens. De ziel
maakt mensen tot wat zij zijn qua
karakter. En wat is dan de geest? In
het scheppingsverhaal lezen we
dat God zijn levensademen (meer
voud) in de mens blaast (en dat
doet Hij nog steeds). Dit is de geest
die God de mens meedeelt. Het
Nederlandse woord ziel is verwant
met het Gotische saiwala.
In het Grieks, Latijn, Sanskriet
zowel als in het Hebreeuws heeft
het woord ziel de betekenis van
nefesj (levensadem), nesjamah
(ziel) en ruach (geest) respectievelijk geur, lucht en wind. Niet alleen
christenen geloven dat mensen
bestaan uit geest, ziel en lichaam.
Wat wij in het christendom aanduiden als de geest van mensen is in
de seculiere psychologie het onbewuste of het onderbewustzijn. De
geest kent functies als intuïtie,
geweten en godsbewustzijn. De
ziel kent functies als voelen, willen
en denken. Deze functies kunnen
afgeleid worden uit oudtestamentische teksten waarin ziel en geest
aan bepaalde functies gekoppeld
worden. In het christendom wordt
de geest ook van de ziel gescheiden. Maria zingt in haar Magnifi-
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cat: “Hoog verheft mijn ziel de
Heer, verrukt is mijn geest om God
mijn verlosser.” (Lucas 1, 16-47) Tot
zover dit Bijbels Joods uitstapje.
Van dodenrijk naar eeuwig leven
Toen ik hierover eens met een jongeman sprak en vroeg: “Wat is
voor jou het verschil tussen de ziel
en de geest?” zei hij: “De ziel is
wat we zijn, en onze geest is het
stuurmechanisme”. Heel praktisch
uitgelegd eigenlijk en herkenbaar
ook want als wij de geest geven,
sterft het lichaam en komt onze
levensadem, onze ziel vrij. De ziel
heeft het lichaam nodig om te zien,
te horen, ruiken, proeven en spreken; om tot kennis van de buiten
wereld te komen.
In het Oude Testament wordt de
ziel gekoppeld aan het leven. Zo
lezen we in Genesis 19; 20 “Laat
mij toch behouden worden opdat
mijn ziel leve”. Zo wordt het woordje ziel ook voor dieren gebruikt,
omdat dieren ook leven. Genesis 1,
20 en Numeri 31, 28.
In het Oude Testament wordt veel
gesproken over het dodenrijk sje
ool, de plaats waar de doden verblijven. In het Nieuwe Testament
heet dit hades; dit is niet hetzelfde
als de hel gehenna.

In het boek Job lezen we hoe Job
veel te lijden heeft. Ondanks dit
alles blijft hij op God vertrouwen:
Job 19, 25-26 “Ik weet mijn redder
leeft en hij zal tenslotte hier op
aarde ingrijpen, toch zal ik in dit
lichaam God aanschouwen.”
Psalm 86, 13 zegt: “Groot is uw
liefde voor mij, uit het diepst van
het dodenrijk redt U mij.” Uit deze
teksten spreekt een enorm vertrouwen op God.
De eerste tekst in het Oude Testament over leven na de dood staat
in het boek Daniël. Daar is geen
sprake meer van het dodenrijk
maar van eeuwig leven: Daniël
12,2 (165 voor Chr.) “En velen van
hen die slapen in het land van het
stof zullen ontwaken, sommigen
om eeuwig te leven, anderen om
de vernedering van de eeuwige
schande te ondervinden.”
In het 2e boek Makkabeeën 7
lezen we het verhaal over de vreselijke folteringen van de moeder en
haar zeven zonen, omdat zij weigeren heidens offervlees te eten.
De jongste en laatste die gedood
wordt, zegt tot de Syrische koning
Antiochus Epifanus: “Jij ontaarde
boosdoener, je ontneemt ons wel
het leven, maar de koning van de
wereld zal ons, die voor zijn wetten
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sterven opwekken tot eeuwig leven.
(Vers 36:) Na een hartstochtelijk lij
den is aan mijn broers door de
kracht van Gods Verbond het eeuwig leven ten deel gevallen, maar
jij zult voor je hoogmoed bij het
oordeel van God je verdiende straf
ontvangen.”
De grote godsdiensten hebben uitgesproken ideeën over hemel en
hel en over het oordeel dat over de
mensen wordt geveld na hun sterven. Hoe kan het dan dat de Bijbel
zo terughoudend is als het gaat om
het leven na de dood? Het geldt
zowel voor het Oude Testament als
voor het Nieuwe Testament.
Hoogleraar Oude Testament Klaas
Spronk zegt hierover in zijn artikel
‘Is er leven na de dood?’: “Van de
Bijbel kun je leren dat de hoop op
een leven na de dood in de eerste
plaats gebaseerd is op het vertrou
wen in de blijvende band met God,
dan wel met Jezus Christus: vriend
schap met de eeuwige is eeuwige
vriendschap.”
Woorden van eeuwig leven in het
Nieuwe Testament.
Jezus van Nazareth is de grootste
grensverlegger aller tijden. In Zijn
persoon zien we een enorme
ommekeer van denken als het gaat
over dood, eeuwig leven en God.
Hij spreekt voortdurend over het
Koninkrijk Gods. “Dat is er al,” zegt
Hij. Eeuwig leven blijkt niet iets dat
straks plaats zal vinden, nee daar
maken we nu al deel van uit. “Zoek
eerst het Koninkrijk Gods en al het
overige krijg je er gratis bij.” “Het is
in en om u heen,” voegt Hij eraan
toe. Het is als een mantel om u
heen geslagen, zingen we. Voor
Jezus is de sluier tussen dit aardse
leven en het leven in Gods rijk flinterdun. Daar waar liefde, vrede,

gerechtigheid en oog voor je
medemens aanwezig is, daar is
God. We zingen dit in de oude
hymne ‘Ubi caritas et amor Deus
ibi est’ (Waar vriendschap is en
liefde, daar is God).
Dood is dan ook geen obstakel
meer voor Jezus. Hij wekt de jongeling van Naim op, de enige zoon
van een weduwvrouw. Het dochtertje van Jaïrus roept Hij tot leven
als blijkt dat het kind al gestorven is
bij zijn komst. Zijn vriend Lazarus is
al drie dagen dood. Martha zegt:
“Heer, hij riekt reeds.” “Je broer zal
opstaan,” verzekert Jezus haar.
“Dat weet ik,” zegt Martha, “hij zal
opstaan bij de opstanding op de
jongste dag.” “Ik ben de opstan
ding en het leven,” zegt Jezus.
“Wie in Mij gelooft mag dan wel
sterven, toch zal hij leven, en ieder
een die leeft en in Mij gelooft, zal
in eeuwigheid niet sterven. Geloof
je dat?” “Ja Heer,” antwoordt
Martha, “ik geloof vast dat U de
Messias bent, de Zoon van God,
die in de wereld komen zou.” Jezus
roept daarna Lazarus uit zijn graf.
Johannes 11, 23-27.
De Sadduceeën, die niet in de
opstanding geloven, zetten een valstrik voor Jezus op met de vraag
over een vrouw die achtereenvolgens met zeven broers getrouwd is
die allen sterven. “Van wie is zij
straks de man in het hiernamaals?”
Jezus antwoordt: “U zit op een
dwaalspoor, omdat u de Schriften
niet kent en evenmin de macht van
God. Want bij de opstanding huwt
men niet en wordt er niet uitgehuwe
lijkt, daar is men als engelen in de
hemel. En wat de opstanding van
de doden betreft, hebt u niet het
woord gelezen dat door God
gesproken is: Ik ben de God van

Abraham en de God van Isaak en
de God van Jacob? Hij is geen God
van doden maar van levenden.”
Mattheus 22, 30 en Lucas 20, 34.
Hoe waar dit woord is, blijkt tijdens
de verheerlijking op de berg Tabor.
Daar komt Jezus tot zijn volle heerlijkheid tijdens Zijn gedaanteverandering (Transfiguratie). Hij raakt in
gesprek met Mozes en Elia. Zij
vertellen Hem dat hij gedood zal
worden door de oudsten in Jerusalem, maar na drie dagen zal verrijzen.
Overtuigd als Jezus nu is van Zijn
oorsprong en Zijn toekomst stelt Hij
Zijn leerlingen gerust op de laatste
avond van Zijn leven. Johannes 14,
1-6 “Wees niet ongerust maar ver
trouw op God en op Mij. In het
huis van mijn Vader zijn vele
woningen. Zou ik anders gezegd
hebben dat ik een plaats voor jullie
ga klaarmaken? Wanneer Ik een
plaats voor jullie gereed gemaakt
heb kom ik terug. Dan zal ik jullie
met mij meenemen, en jullie zullen
zijn waar ik ben.”
Wat Mozes en Elia Jezus gezegd
hebben over Zijn dood en verrijzenis is waarheid gebleken. Zijn
apostelen hebben Jezus ervaren,
aangeraakt en met Hem gegeten
na Zijn verrijzenis. Het is de basis
van ons christelijk geloof waar wij
nog steeds op vertrouwen, zo blijkt
uit een gebeurtenis tot slot:
Zich eenmaal bewust van haar
naderend einde zegt een moeder:
“Ik ga dood, maar ik blijf toch
leven.” Tijdens de uitvaart heeft
haar zoon deze woorden herhaald. Een mooiere geloofsgetuigenis kun je je haast niet voorstellen. Een mooier sterven ook niet.
frater Ton Oostveen
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Fotoimpressie fraters in Indonesië
De Congregatie van de Fraters van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart is werkzaam in Indonesië sinds 15
maart 1928. Ze werken op het eiland Java, Sumatra, Flores, Timor, Sumba en Kalimantan. De groep fraters
bestaat uit 92 leden en 10 novicen. Zoals u op onderstaande kaart kunt zien is het werkgebied gigantisch
groot. Tussen Palembang en Kupang, waar de fraters werken, ligt een afstand van ruim 2300 km vogelvlucht.

Indonesië, officieel de republiek
Indonesië (Indonesisch: Republik
Indonesia), is een land gelegen in
Azië. Het land bestaat uit een
archipel van 16.056 eilanden en is
daarmee ’s werelds grootste eiland
staat. Het land grenst direct aan
Papoea-Nieuw-Guinea, Oost-Timor
en Maleisië. Andere landen die
Indonesië omringen zijn Singapore,
Brunei, de Filipijnen, Australië en
18

de door India bestuurde Nicobaren.
De eilandstaat heeft een oppervlakte van 1.904.569km2. Met een
populatie van 260.580.739.
Nederland 33.671km2, populatie
17.400.573.
In Maumere, op het eiland Flores,
zijn zes postulanten toegetreden tot
de Congregatie en aan hun noviciaat begonnen. Het noviciaat is een
tijd van vorming en om dieper ken-

nis te maken met de spiritualiteit
van de congregatie die je zelf
gekozen hebt. Vorming die bestaat
uit onder andere kennis van de bijbel, studie van kerkgeschiedenis,
filosofie, liturgie, catechese, theologie, sociale leer van de kerk, apostolaat, uitdieping van de evangelische raden en gebed.
frater Hans Wennekes
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vlnr: fr. Fransiskus, Emilius, Wilfridus,
Fransisko, Konstantinus, Yohannes

Podor Larantuka

Maumere

In Podor-Larantuka hernieuwden drie
junioren hun tijdelijke geloften:
vlnr: fr. Hilarius, Alfridus, Andreas,
Mgr. Fransiskus Kopong, Overste
Dominikus, plv Overste Sebastianus

In de kapel van het Noviciaat in Malang,
op Java beëindigden het noviciaat.
vlnr: Algemeen Overste fr. Venansius, Kris
tian Marus, Mario, Yulius, Ignasius K.Bo’o,
Ignasius Kapuka, Dominikus Ndori, Kristia
nus Kefi, Romo Joko Pumomo O.Carm.
Weetabula

In de kapel St. Don Bosco Weetabula op
het eiland Sumba hernieuwden drie junio
ren hun tijdelijke geloften. vlnr: fr. Anselmus,
Willibrordus, Overste Gabriel, Romo Ansel,
Teodulus en Alfonsus die wacht op een
gelegenheid om zijn eeuwige geloften af te
leggen.
19
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Een kort verhaal over Lodwar
Ik ben hier al tweeënhalf jaar, het is nog maar kort,
maar ik heb enkele kleine ervaringen die ik met u wil
delen. In het algemeen zijn de Turkana mensen goed.
Ze zijn vriendelijk, niet zoals sommige verhalen die ik
eerder had gehoord. Gedurende de twee en een half
jaar dat ik hier werk, heb ik een aantal leuke dingen
ontdekt, vooral over hoe de Turkana mensen zich
gedragen.
Turkana mensen zijn sterk.
De Turkana kan overleven met één
keer eten per dag. Dat is gebruikelijk in dit gebied, meestal eten ze
‘s avonds voor ze gaan slapen. Als
ze overdag eten krijgen, bewaren
ze het tot ‘s avonds zodat ze ervan
kunnen genieten. De redenen daarvoor zijn:
- Als ze dat voedsel ‘s avonds
eten dan kunnen ze ‘s nachts
goed slapen.
- Het is niet gemakkelijk voor hen
om overdag aan eten te komen,
ze moeten op zoek naar een
klusje, zodat ze wat geld verdienen zodat ze eten kunnen kopen
en bewaren voor het avondeten.
De Turkana kan overdag een lange
afstand lopen als het erg heet is,
misschien zijn ze daar wel aan
gewend. De maximale temperatuur
is tussen 40 en 42 graden Celsius,
het betekent dat ze erg sterk zijn.
Als ik dat ook doe, dan ga ik er
dood aan.
Mijn vriend is mijn bank
Sommige Turkana’s houden ervan
om mensen te begroeten en vrienden te maken. Maar velen hebben
een aantal motivaties achter die
begroeting, bijvoorbeeld als ze problemen hebben en beginnen dan te
vragen om geld. In zo’n geval moeten we voorzichtig zijn, want niet al
hun verhalen zijn waar. Ze kunnen
20

sommige verhalen verzinnen en de
manier waarop ze met je praten
zou je het kunnen geloven zodat je
er bijna niet onderuit kunt om geld
te geven. Soms vragen ze geld om
medicijnen te kopen omdat hun
moeder ziek is, maar in feite is hun
moeder helemaal niet ziek, dus als
ze medicijnen vragen is het beter
dat ik ze medicijnen geef en niet
geld. Soms komen ze naar mij toe
en vragen ze een bijdrage omdat
hun broer of zus is overleden en
toen heb ik wat gegeven. Een paar
weken later kwamen ze opnieuw
voor een andere broer die overleden was. In mijn gedachten kreeg ik
een grote vraag van hoe kan dat?
Hoeveel broers en zussen heeft hij

wel niet? Het antwoord kreeg ik dat
het niet voor een overleden broer of
zus was maar om alcohol te kunnen
kopen.
Verzonnen Verhalen
Sommige van hen houden ervan
om een verhaal te verzinnen, een
cooked-up story, en proberen dat
aan mij te verkopen. Ik vertrouw
die informatie niet, want ik moet
daarna nog informatie van verschillende personen verzamelen om er
zeker van te zijn dat die verhalen
waar zijn. Pas dan kan ik een conclusie trekken of beslissen welke
actie ik moet ondernemen.
Een van mijn ervaringen is dat ik
op een dag naar de Toyota garage
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ben gegaan voor algemene service voor onze auto. Een van mijn
vrienden heeft me daar toen
gezien. ‘s Middags kon ik de auto
weer ophalen. De volgende dag
vertelde iemand aan een stafmedewerker van Nadirkonyen dat ik een
ongeluk had gehad op de weg met
onze auto. Toyota-mensen hebben
de auto opgehaald voor reparatie
in de garage want hij was behoorlijk beschadigd. Hoe komt zo’n verhaal de wereld in? Een beetje gek!
Bedriegerij lijkt een basisvaardigheid
Sommige mensen hier geven je
nooit de juiste informatie die je
nodig hebt. Ik ging een keer naar
de traditionele markt in de stad
voor wat kleine dingen. Ik vond
verschillende prijzen voor dezelfde
dingen van dezelfde kwaliteit bij
een aantal kraampjes. Eerst probeerden ze Swahili met me te praten en toen ik ze vroeg om Engels
te spreken, wisten ze dat ik een
nieuwkomer was en ze begonnen
de prijs van sommige artikelen te
verhogen. Een ding verbaast me:
dat een kleine jongen of meisje je
heel goed kan bedriegen. Het lijkt
erop dat valsspelen een basisvaardigheid voor hen wordt.
Ik heb een voorbeeld: op een dag
zag ik een aantal jongens in ons
centrum die steeds een voetbal
tegen de muur van de slaapzaal

schopten. Ik riep ze en vroeg: “Wat
deed je daar?” En ze antwoordden: “Niets.” Ik stelde dezelfde
vragen tot drie keer toe en ik kreeg
steeds hetzelfde antwoord, ik verloor mijn geduld en ik klopte ze op
het hoofd en zei: “Ik ben niet blind”
en toen gaf ik ze een straf. Zo’n
geval zal me leren hoe ik geduldig
moet worden.

je weet niet hoe je de laptop moet
aansluiten of hij is werkelijk helemaal stuk. Ze zei: Ik heb een computerdiploma dus ik weet wat ik
moet doen. Ik antwoordde: ik heb
je diploma niet nodig, wat je moet
doen is alle kabels goed aansluiten. Ze zei dat ze dat niet kon. Ik
deed het nogmaals voor en alles
werkte weer prima.

Ik heb altijd gelijk
Ze erkennen hun fouten nooit. Als
je ze betrapt, proberen ze je nog
steeds te bedriegen of het totaal
anders voor te stellen dan dat het
geweest is zodat ze je kunnen aangeven bij de politie. Dit is één van
mijn ervaringen: op een dag werd
een laptop van een van de sociaal
werkers verkeerd behandeld zodat
deze niet meer werkte. De werkneemster bracht die laptop naar
me toe en ik zag dat het scherm
was gebarsten en de kabel niet
meer werkte. Ik besloot een trucje
uit te halen. Het scherm heb ik vervangen door een oude monitor van
de bureaucomputer zodat ze die
laptop weer kon gebruiken. De
volgende dag kwam ze naar onze
coördinator en zei dat de laptop
niet meer werkte en de coördinator
kwam bij mij daarover klagen.
Zonder enig woord ging ik direct
naar de computerkamer waar ze
nog zei dat de laptop niet werkte.
Ik zei: er zijn twee mogelijkheden,

Geit is nog waardevoller dan een
mens
Veel mensen hier zorgen heel goed
voor hun geiten. Wanneer een geit
zoek raakt, doen ze er alles aan
om het terug te vinden. Maar als
hun kind zoek raakt vergeten ze om
het op te zoeken. Naar mijn mening
is misschien een geit kosbaarder
want het kan geld opbrengen voor
hun levensonderhoud maar hun
kind kan dat niet, dus ze zijn niet
echt bezorgd voor hun kind.
Conclusie
Ik kan begrijpen waarom ze zich
zo gedragen, er is slechts één
reden: ieder van hen gedraagt zich
zo om te kunnen overleven. Om
deze mentaliteit te veranderen is
het niet gemakkelijk om met hen te
discussiëren. De manier waarop ik
dat kan doen is om te proberen
geduldig te zijn, de verhalen niet te
snel te geloven, wat waarnemingen
te doen en te proberen ze te begrijpen. Tot nu toe is dat een goede
manier voor mij om ze onder ogen
te zien, dat is de manier voor mij
om te werken om dit te veranderen.
Deze bijzondere verhalen zijn de
redenen waarom God missionarissen naar Lodwar stuurt om hun
gedachten te veranderen door
onderwijs zoals Nadirkonyen
Catholic Centre doet.
frater Efrem Puang
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Financiële verantwoording
GIFTEN VAN JUNI - AUGUSTUS 2020
Voor Onder Ons			
JUNI 2020
1 TLCJF
10 NSG
15 TGB
30 MHTVvA
			
JULI 2020
1 WCM
TW+THWM
2 MJMPHS
JFGO
3 JA v’tK
5 AWM
6 WCP+MMA vR

€
€
€
€

10,00
50,00
25,00
25,00

€
€
€
€
€
€
€

25,00
15,00
20,00
25,00
50,00
20,00
25,00

AUGUSTUS 2020
5 ThJS
8 HCMS-M
9 JCS
JMH vG
14 JJvD
20 JJAvB
27 BHH-T+AMT-H
28		 HWGB

€
€
€
€
€
€
€
€

30,00
50,00
40,00
25,00
50,00
15,00
50,00
25,00

Hartelijk dank voor uw welkome giften
Frater Hans Wennekes

Het tijdschrift van de Fraters van Utrecht “ONDER
ONS” is een familieblad en verschijnt 4 keer per jaar
voor familieleden, vrienden en relaties. Er wordt geen
abonnementsgeld gevraagd. We zijn dankbaar voor
de giften die binnenkomen om het tijdschrift in stand
te kunnen houden. We vermelden dan ook de binnengekomen giften op een wat anonieme wijze.
Het account nummer is; IBAN: NL70 INGB 0000 4254
63 t.n.v. Administratie Onder Ons, zie pagina 2 van
dit nummer.
In ieder nummer is een bijdrage over het werk van de
Fraters in Kenia over het project van de straatkinderen
Nadirkonyen. Ieder kwartaal verschijnt er een Nieuwsbrief van dit project en wordt verstuurd naar geïnteres22

seerden die zich daarvoor aangemeld hebben.
Onderaan de brief is het accountnummer van dit project vermeld: IBAN NL 89 ABNA 0231 687 338 t.n.v.
Congregatie v.d. Fraters van Utrecht. Street & Exploited Children Programme. Betalingskenmerk 1544
Lodwar.
Lezers van Onder Ons doneren ook giften voor dit
project en gebruiken het accountnummer van Onder
Ons. Dit geeft verwarring omdat gevers die het
accountnummer van het project gebruiken hun initialen niet zien in Onder Ons en dan twijfelen of hun
donatie wel op de goede plek is ontvangen. We zullen vanaf nu onder het Kenia artikel ook het accountnummer van het project ver melden. Op ontvangen
donaties wordt vanuit het project gereageerd..
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HOERA VOOR CORONA

Het kan heel wat zijn, corona. Het
is het Latijnse woord voor kroon of
krans, het kan een kring van licht
zijn rond de zon of de maan, een
sigarenmodel, een biermerk en
zelfs een martelares, de H. Corona
van Egypte. Maar de corona waar
we het hier over gaan hebben is
toch een andere. Corona of
covid-19 (hetgeen staat voor COronaVIrus Disease 2019) zijn woorden die we waarschijnlijk niet meer
kunnen horen. We zijn ermee overspoeld sinds het begin van dit jaar.
Het is een wereldwijd drama, deze
pandemie. Miljoenen mensen
besmet, honderdduizenden overleden. Mensen liggen wekenlang op
intensive care, aan een beademingsapparaat, soms het toch niet
reddend, soms herstellend met blijvende gevolgen, vaak ernstige.
Voor heel veel mensen is er veel
verdriet.
Ook in Nederland zijn ons allerlei
geboden en verboden opgelegd.
Dit moest, dat mocht niet. Op straffe
van... We hebben heel wat gemist
aan contacten en bezigheden, aan
gezelligheid enzovoort. Maar er
was niets aan te doen. Het algemeen belang ging voor en dat was
en is logisch en zal dat indien
nodig in de toekomst blijven ook.
En hoe lang nog?
Maar, … puntje, puntje, puntje,
ondanks alles was het toch niet
allemaal kommer en kwel, eenzaamheid en ellende.
Eigenlijk zijn er ook heel wat posi-

tieve kanten aan corona te ontdekken als je een beetje oplet. We zijn
er namelijk weer eens met onze
neusjes op gedrukt wat belangrijk
is. Contact hebben: opeens kon het
niet meer, want we hadden lockdown of quarantaine. De contacten
werden dan ook anders, maar niet
onmogelijk, zo bleek. Want zelfs
als je, zoals ik, niet enthousiast bent
over sociale media en je je dus niet
thuis voelt bij whatsappen of twitteren, bij facebooken of instagrammen, dan nog kun je gebruik maken
van een e-mailtje, een telefoontje
of van een simpel, zelfgeschreven
kaartje of briefje, netjes afgeleverd
door Tante Pos. Het werkt. Heus!
Een gesprekje per telefoon, of een
lieve kaart krijgen, het is weer leuk
geworden, althans voor mij. En
buitenshuis kun je ook af en toe
best een gezellig praatje maken.
Op gepaste afstand, maar wat dan
nog?
Een ander positief ding is dat we
weer wat meer creatief zijn. Een
mens moet toch iéts doen en kan
niet alleen maar binnen zitten niksen. Dus je vraagt je af wat je
vroeger altijd deed, in de tijd dat
we nog geen computers of smartphones hadden. Dan herinner je je
opeens hoe gezellig het was om
spelletjes te doen en hoe leuk en
ontspannend om te puzzelen of te
knutselen. Ook hebben we plots
weer tijd om op te ruimen, achterstallige karweitjes te doen en eens
extra lekker te kokkerellen. En dat
allemaal naast het thuiswerken dat
we voor de baas doen!
Voor wie een gezin met kinderen
heeft, is het onderlinge contact veel

intensiever geworden. De hele dag
samen thuis, helpen bij huiswerk.
Natuurlijk is het ook moeilijk soms,
maar zelfs dat komt onderling
begrip en verdraagzaamheid meer
dan eens ten goede. Weer naar
school? Niks mopperen, het is
geweldig!
En dan hebben we het nog niet
eens gehad over het milieu, dat er
beslist op vooruit gaat. Er is minder
auto- en vliegverkeer, cruiseschepen liggen stil. Lucht en water, alles
wordt schoner! In korte tijd! Een
aanwijzing dat het niet zo moeilijk
moet zijn te veranderen en de vervuiling drastisch terug te dringen?
Ten slotte hebben we, denk ik,
weer meer oog voor anderen. Er
worden boodschappen en medicijnen gehaald voor ouderen. En er
wordt veel meer werk verzet om de
voedselbanken te bevoorraden,
opdat deze kunnen voldoen aan
een sterk groeiende vraag om hulp.
Kortom: corona’s goede daad is
dat ze je wakker schudt en leert
beter te luisteren naar adviezen,
dat zij je beter om je heen laat kijken en vooral dat zij je weer blij
laat zijn met kleine dingen (naar de
kapper of pedicure gaan bijvoorbeeld). Zij doet je beseffen en
waarderen wat je wél hebt.
In die zin: hoera voor corona. Of
om met Cruyff te spreken: “Ellek
nadeel hep se voordeel...”
Fleur
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Zet je
wekker op
lente
Zij is groot en ruig maar ook zachtzinnig,
haar jongen koestert zij in alle tederheid.
De bruine moederbeer verlangt zo innig,
dat het goed zal gaan de ganse wintertijd.
Het is de eerste keer dat zij haar jongen
moet begeleiden, naar hun lange winterslaap.
‘Eet goed, zorg dat je sterk bent van binnen,
verzamel kracht, tot aan de eerste wintergaap.
Want als de winter komt, dan zul je slapen,
ondanks regen, hagel, sneeuw, wind of ijs,
wees niet bang de lente zal je wekken,
met haar zonnegroet en bloemenparadijs’.

De jonge beren, zij vertrouwen op hun moeder,
ja veel heeft zij hen in die korte tijd geleerd,
het spel van leven heeft zij hen leren waarderen,
en daarin hebben zij haar al die tijd geëerd.
Wat leert ons dit zo kort verhaal als levensles?
Wanneer de lange winter komt met donkere dagen,
wees voorbereid, maak je van binnen sterk van geest.
Het lichaam rust, maar ook de geest heeft vragen.
Zet je wekker op lente, leven, liefde, licht,
neem herfst en winter als een tijd van rust,
als de lente komt zul je verfrist ontwaken,
zorg daarom goed, dat je niet bent uitgeblust

frater Ton Oostveen.

24

