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Dit eerste nummer van jaargang 
89 van Onder Ons is het laatste 
nummer dat verschijnt. Vanwege 
het plotseling overlijden van 
hoofd redacteur frater Ton Oost-
veen, de sterk in aantal afgeno-
men gemeenschap van de Fraters 
van Utrecht en de relatief hoge 
kosten hebben het bestuur en de 
redactie besloten om na 89 jaar 
te stoppen met deze uitgave, die in 1929 het licht zag en werd toege-
zonden aan familie, vrienden en relaties van de Fraters van Utrecht.
Maar we wilden niet stilletjes verdwijnen, vandaar dat er nog een 
laatste – weliswaar iets dunner – nummer van Onder Ons verschijnt, u 
heeft het nu in handen. Dit slotnummer is ook een eerbetoon aan Ton 
Oostveen die de afgelopen 12,5 jaar hoofdredacteur was en onder 
meer met zijn gedichten een belangrijke bijdrage aan elk nummer 
leverde. 

Het ga u allen goed!

De redactie



Kroonjuwelen Jubileum
 Stanislaus Walta 75 jaar frater
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in het Eusebiushuis in Arnhem totdat 
uiteindelijk ook dit huis werd geslo-
ten en iedereen verhuisde naar De 
Bilt. Hier kreeg hij meer vrijheid en 
verdeelde zijn tijd tussen het koster-
schap, uitbreiden van zijn verzame-
ling wens- en ansichtkaarten en het 
fietsen in de omgeving. Zijn koster-
schap kende geen verzuim en zijn 
enorme verzameling kaarten stalde 
hij uit bij de expositie ‘Bekijk het 
Maar’, ter gelegenheid van het 
145-jarig bestaan van de congre-
gatie. Hij uitte hiermee zijn dank-
baarheid aan de mensen die hem 
in hun leven op deze wijze hebben 
opgenomen en koestert daarmee 
ook dierbare herinneringen aan 
hen. Zijn levensstijl van een sobere 
hardwerkende jeugd heeft hij tij-
dens zijn kloostertijd doorgevoerd. 
Luxe is hem eigenlijk vreemd en hij 
verbaast zich dan ook over het 
materialisme van deze maatschap-
pij. Tijdens zijn dagelijkse fietstoch-
ten reed ik hem af en toe achterop. 
Rustig trappend vertelde hij dat het 
fietsen in en rond De Bilt hem beter 
beviel dan in Arnhem, waar het 
gezien zijn leeftijd lastiger werd om 
de hoogteverschillen te overbrug-
gen. Tot twee jaar geleden kon 
men hem nog geknield op het voet-
pad voor het klooster aantreffen om 
het onkruid tussen de tegels te ver-
wijderen. Een heupoperatie gooide 
roet in zijn levensstijl en veroor-
deelde hem tot de rolstoel. Hij 
berust, toont zich tevreden en geniet 
van het leven om zich heen. Zoals 
in het begin gezegd: je kunt zijn 
leven een kroonjuweel noemen.

Willem Wulfara

Bij Genootschap Onze Taal vinden 
we in de lijst voor benamingen van 
jubileumdata voor 75 jaar de 
beschrijvingen: albast, diamant, 
kroonjuwelen, platina, rodium of 
radium. Voor een man die op 15 
augustus 2021 zijn 75-jarig kloos-
terjubileum hoopt te vieren, is de 
meest passende benaming ‘kroon-
juwelen’. 

Frater Stanislaus Walta werd gebo-
ren op 30 mei 1928 als zesde in 
een gezin met 12 kinderen, als 
zoon van een slager in Sneek. In 
zijn jeugd werd verwacht dat er 
meegewerkt werd in de slagerij en 
alles daaromheen. Van sporten 
kwam niet veel en het vermaak 
bestond vooral uit polsstokspringen 
over de slootjes, die in de omge-
ving van Sneek ruim voorhanden 
waren. Binnen het gezin wilden 
zijn oudste zus, zijn oudere broer 
en hij een religieus leven gaan lei-
den maar pas tegen hun 18de jaar 
konden zij het gezin verlaten. Alle 
handen waren zo lang mogelijk 
nodig in de zaak. Zijn zus werd 
kloosterlinge en zijn oudere broer 
frater. Zijn aanvankelijke wens 
priester te worden, bleek geen 
haalbaar ideaal en hij besloot zijn 
broer frater Bonifatio (overl. 2010) 
te volgen en ook frater te worden. 
Het dienstbaar zijn binnen het 
gezin Walta werd omgezet in het-
zelfde patroon bij de Fraters van 
Utrecht. Stanislaus (Stan in de wan-
delgangen) bleek uitermate plooi-
baar en inzetbaar. In zijn noviciaat 
kwam hij terecht in de keuken en 
eenmaal ingekleed ging hij naar 
Borculo om zieken te verplegen. 

Hier was een gemeenschap van 
50 fraters met ruim 200 inwonende 
uit huis geplaatste jongeren. Tevens 
veel externe leerlingen voor de bij 
deze Leo Stichting behorende scho-
len. Als ziekenverpleger was hij 7 
dagen per week en 24 uur per dag 
beschikbaar voor de patiënten. 
Tijd om cursussen te volgen was er 
niet. De huisarts onderkende het 
probleem en twee middagen per 
week kreeg Stan onderricht in 
EHBO, krammetjes zetten bij ver-
wondingen, injecties geven, ver-
banden aanleggen en dergelijke. 
Dit alles heeft hij 23 jaar lang zon-
der onderbreking volgehouden. 
Toen dit zijn tol ging eisen, werd hij 
overgeplaatst om mee te helpen in 
het onderhoud van de diverse hui-
zen. Waar hij ook geplaatst werd, 
een belangrijke neven- en latere 
hoofdtaak werd het kosterschap. 
Met veel plezier beleefde hij de tijd 
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“Ik heb een heel mooi en 
kleurrijk leven…” Dat zei Ton 
in een interview bij zijn 50-jarig 
kloosterjubileum. Ook nu kunnen 
wij zeggen: Ton heeft een mooi en 
kleurrijk leven gehad. 

Ton Oostveen werd geboren in 
Harmelen op zondag 19 septem-
ber 1943. Een zondagskind en die 
zijn heel bijzonder, weet ik uit erva-
ring. Het gezin Oostveen was een 
echt katholiek gezin met vier kinde-
ren, Ton had twee zussen en één 
broer. Vader Oostveen stond als 
koster midden in het parochie- en 
verenigingsleven. Zo groeide Ton 
op in een religieuze wereld. Hij 
was als enige van zijn klas misdie-
naar, dienstbaar in de liturgie bleef 
hij zijn hele leven.
Ton wilde missionaris worden, maar 
moeder vond de priesterstudie te 
zwaar. Daarnaast had Ton in zijn 
jeugd een handicap, zoals hij dat 
zelf noemde: hij stotterde. Spraak-
lessen en trainingen verhielpen dat. 
Wie Ton leerde kennen in de jaren 
daarna moet dat vreemd in de oren 
klinken. Hij ontpopte zich tot een 
rasverteller en door zijn gedichten 
en bijdragen in de liturgie hebben 
we ervaren dat hij deze handicap 
overwonnen heeft.
Na de lagere school zat een 
 hogere middelbare studie er niet 
in, maar een onderwijzer had een 
zwager bij de Fraters van Utrecht. 
En zo kwam Ton bij de fraters, 
waar hij begon met een opleiding 
op de technische school. Hij koos 
voor kleermakerij. Na zijn inkle-
ding op 13 augustus 1962 werd hij 
gevraagd les te geven op de Tech-

nische School in Mawego in Kenia. 
Hij bleef daar twee jaar als invaller 
voor frater David Mullink, die nog 
niet klaar was met zijn studie. In 
Mawego merkte men dat Ton meer 
in zijn mars had dan het (ver)maken 
van kleding. Het vermaken van 
jeugd was hem op het lijf geschre-
venen. Al snel organiseerde hij van 
alles op sport- en spelgebied. Zo 

ontdekte hij dat het jeugdwerk hem 
lag. Toen David geslaagd was, 
ging Ton weer naar Nederland.
Dat was wennen. Na het Tweede 
Vaticaans Concilie was veel in 
beweging in de Kerk en in het reli-
gieus leven. Veel groepsgenoten 
waren of gingen weg. Het was een 
grote uittocht maar Ton bleef. Hij 
was betrokken op de jeugd en 
voelde zich thuis bij de gemeen-
schap van de Fraters van Utrecht. 

In het voorjaar van 1968 deed hij 
zijn altijddurende professie.

In 1969 had Ton met Anton de 
Keizer de eer het Juvenaat op te 
mogen heffen. De laatste groep 
telde zo’n 16 jongens, zij die frater 
wilden worden verhuisden met Ton 
naar Huize Otium in Doorn. Twee 
waren even frater, uiteindelijk ver-

trokken ze allemaal. 
Als kleermaker vroeg die 
tijd ook om aanpassing. 
In de zestiger jaren hoef-
den geen togen meer 
gemaakt te worden omdat 
de fraters burgerkleding 
gingen dragen. Het had 
voor Ton weinig zin als 
kleermaker door te gaan. 
Door de ervaring met het 
jongerenwerk in Kenia liet 
hij zich omscholen tot 
jeugdleider. Hij werd 
groepsleider op de Leo 
Stichting in Borculo. Zijn 
tijd daar kende twee peri-
odes, in de tussentijd werd 
Ton opnieuw uitgezonden 
naar Kenia.
In Borculo werd zijn taak 
van groepsleider aange-

vuld met die van vrijetijdsleider. Hij 
stak veel tijd in muziek, zang en 
toneel. Ook werd op hem een 
beroep gedaan voor creatieve 
ideeën bij jubilea en feesten. Hij 
deed dit met veel plezier en ande-
ren genoten ervan.
De veranderingen in de leefwijze 
van de religieuzen gingen begin 
jaren zeventig door. Gebedsleven, 
koorgebed, meditatie: alles veran-
derde. Er werden kleinere groepen 

In Memoriam 

Frater Ton Oostveen
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gevormd. Ton begon in 1972 met 
tien mensen zo’n groep: Fraterhuis 
D184. Men wilde de balans tussen 
werken en het religieus leven meer 
gestalte geven. Na D184, dat niet 
geheel beantwoord had aan de 
ideeën van Ton, ging hij naar de 
Chopinstraat in Borculo. Daar was 
plaats voor een gezamenlijk morg-
engebed en ‘s avonds de vespers 
in eigentijdse vorm. Er was een 
mooie stilteruimte. Het leven in de 
Chopinstraat was in veel opzichten 
wat Ton zocht. Hij wilde werken als 
frater, religieus zijn en zijn idealis-
me hoog houden. Daarnaast was 
er ruimte voor catechese en 
gesprek groepen met parochianen.
Zoals gezegd bestond de tijd in 
Borculo uit een periode voor en na 
Kenia. Hans Wennekes, terugge-
keerd uit de Filipijnen, wakkerde 
het missionaire vuurtje aan. De 
Fraters van Tilburg zochten een 
jeugdleider en Ton ging twee jaar 
voor hen werken. De bisschop van 
Kisii stelde hem aan als jongeren-
pastor voor het hele gebied. Mooie 
jaren waarin hij zo’n dertig paro-
chies bezocht maar die ook hun tol 
eisten. Ton moest na een hartinfarct 
stoppen met dit werk. Hij keerde 
terug naar Nederland waar een 
hartoperatie volgde.
Ton was 43 jaar toen hij zijn eerste 
hartoperatie onderging, kort daar-
na kreeg hij een auto-ongeluk. Het 
was een moeilijke tijd voor hem. 
Maar ook een tijd waarin het besef 
groeide dat niet alleen werken 
zaligmakend is. Er kwam steeds 
meer aandacht voor het spirituele. 
Ton ging schrijven over wat hem-
zelf bezighield. 
Toch was Ton nog niet klaar om 
zich totaal aan het spirituele te ver-
binden, de wil en wens om terug te 
gaan naar Kenia was sterk. Hans 
Wennekes was inmiddels werk-

zaam in Kisumu, in het Pandipiri 
straatkinderenproject. Ton ging 
daarheen, wetende dat hij niet ziek 
mocht worden. Dat gebeurde toch, 
hij kreeg opnieuw hartklachten. 
Vanwege zijn broze gezondheid 
kwam Ton in mei 1989 voorgoed 
terug naar Nederland. Maar Kenia 
heeft hem gevormd en hij heeft die 
jaren ervaren als een stuk religieuze 
verdieping.
Na de tweede hartoperatie in 
2010 richtte Ton zijn energie steeds 
meer op cursussen en trainingen op 
spiritueel gebied. Ook las hij veel 
boeken, zoals van Etty Hillesum en 
Meister Eckhart. Daar begon zijn 
liefde voor de Zen-meditatie. Hij 
ging gedichten schrijven over zijn 
Godsbeleving. In die tijd vroeg het 
bestuur van de Leo Stichting in Bor-
culo hem pastoraal werker te wor-
den. Na enige aarzeling, hij voelde 
zich meer jeugdwerker, aanvaard-
de hij de opdracht. Zes jaar heeft 
Ton de Kerstviering, de Vastenac-
ties, het Vertrekkerfeest, de Koffie 
Bar op zondagmorgen en het Bruin 
Café op vrijdagavond gebruikt om 
zijn pastorale activiteit vorm te 
geven. Verder stond de deur altijd 
open voor een gesprekje. Later 
ging Ton inzien dat hij dit werk kon 
doen door zijn ervaringen in Kenia. 
Met zijn creatieve gaven in muziek 
en spel wist hij het vaak grauwe 
bestaan van de jongeren op het 
internaat op te vrolijken.
Na de Leo Stichting ging hij in 
1995 werken in het jongerenpasto-
raat voor het dekenaat Zutphen. In 
1998 werd er verhuisd naar 
 Zutphen, samen met Ben Hage-
mans en Simon van Brakel woonde 
hij in het Florenshuis aan de Bartok-
straat. Zeven jaar werd er veel in 
de parochie, de wijk en de stad 
gedaan, zoals: kerkdiensten in zie-
kenhuis Het Spittaal, een diaconaal 

project voor mensen in de knel (het 
Brede Dak) waardoor psychiatri-
sche patiënten, verslaafden, alco-
holisten en daklozen geholpen 
werden. Ton ervaarde dit als eigen-
tijds religieus leven. De overheid 
van de fratergemeenschap vroeg 
in 2005 om met Zutphen te stop-
pen en naar Arnhem te gaan: de 
communiteiten werden kleiner en 
aanvulling was nodig. 
Tenslotte kwam Ton in De Bilt. Met 
zijn vele creatieve talenten op het 
gebied van verhalen vertellen. 
Maar ook zingen, voordragen en 
musiceren op tal van instrumenten. 
Het maken van verzen, gedichten 
en liederen alsook zijn inbreng in 
de liturgie. Dit alles maakte van 
hem een altijd inzetbare en gang-
makende duizendpoot.
Nu Ton niet meer onder ons is, 
klinken vragen als: “Hoe moet dat 
verder met de liturgie? Wie maakt 
nu liedjes bij jubilea of het afscheid 
van medewerkers? En zijn ZEN ses-
sies?” Vooral bij dit laatste heeft hij 
veel voor menigeen betekend. Ton 
vond veel voldoening in zijn Zen-
leraarschap. Zijn schrijven resul-
teerde in 1999 in een gedichten-
boekje getiteld: ‘Want Jij bent er 
altijd.’ Inmiddels ligt er weer een 
aantal gedichten klaar voor een 
bundel. Vele zijn al gepubliceerd in 
Onder Ons, waarvan Ton de laat-
ste jaren hoofredacteur was.

Als rode draad in zijn leven geldt 
zijn veelzijdigheid, eerst bij de 
jeugd en later als religieus mens. 
Ton was er in blijde en droevige 
momenten, daarom zullen we hem 
missen. 
Ton, bedankt voor je kleurrijke aan-
wezigheid. 
Adieu, tot ziens bij God.

Frater Wilfried van der Poll
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Op 1 maart 2021 is het voor de fraters en ook voor de huidige gemeenschap in het fraterhuis St.-Jozef een 
historische dag geweest. Feitelijk moet ik zeggen: een historische dag voor de congregatie. Op deze dag is 
namelijk al het onroerend goed aan de Schorteldoeksesteeg 1-3 overgegaan in andere handen t.w. van de 
Lenferink Groep in Zwolle. Zij zijn hiermee niet alleen de nieuwe eigenaar, maar door het ondertekenen van 
meerdere akten zijn zij ook verantwoordelijk voor de zorg- en serviceverlening. In aanwezigheid van alle 
betrokkenen, enkele gasten onder wie Mgr. T. Hoogenboom, hulpbisschop van Utrecht, is het een onvergete-
lijke middag geworden, die in de kapel begon met een korte viering.

dig te blijven wonen. We zijn hier 
zeer dankbaar voor. In deze dank-
baarheid steken we een kaars aan 
van St.-Jozef, als teken van verbon-
denheid in Gods aanwezigheid.”

Na enkele gebeden overhandigde 
de overste, frater Wilfried van der 
Poll, de brandende St.-Jozefkaars 
vervolgens aan de nieuwe eige-
naar dhr. Carlus Lenferink, de hoop 
uitsprekend dat het licht dat wij 
altijd uitgedragen hebben in de 
komende jaren hem de gelegen-
heid geeft om het licht te laten 
branden.

Deze viering werd afgesloten met 
de woorden: “Gaan we dan vol 
vertrouwen en met Gods zegen en 
de zorg van St.-Jozef dit historische 
feit van de overdracht samen fees-
telijk markeren.”

Frater Leo Ruitenberg schetste als 
voorzitter van de werkgroep ‘pro-
ces begeleiding toekomst fraterhuis 
Sint Jozef’ de aanloop naar de 
overdracht, een proces dat verliep 
met vallen en opstaan. Hij keek 
ook terug op de ontwikkelingen in 
de afgelopen jaren, waarin het 
aantal fraters slonk en de samen-

Verkoop Fraterhuis St.-Jozef
Overdracht onroerend goed

De viering begon met de volgende 
inleiding: 
“We zijn hier bij elkaar om getui-
gen te zijn van het overdragen van 
wat zelf niet meer gedragen kan 
worden door de Fraters van Utrecht 
naar de Lenferink Groep van 
Zwolle.
Als bewoners1 zijn wij de Fraters 
van Utrecht dankbaar dat we in 
hun huis de gelegenheid hebben 
gekregen om hier ons thuis te 
maken in de tijd dat we naar 
geschikte woonruimten uitgekeken 
hebben, toen het voor sommige 
van ons moeilijk werd om zelfstan-
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stelling van de bewoners van het 
St.-Jozefhuis veranderde: “Wij heb-
ben steeds geroepen dat wij 
zolang mogelijk een klooster wil-
den blijven en dit is aardig aan het 
uitkomen! Het gemeenschapsleven 
staat nog steeds hoog in het vaan-
del en de kloosterlijke sfeer is zicht-
baar en voelbaar. En dat willen wij 
graag zo houden,” benadrukte 
 frater Ruitenberg. Na een overzicht 
van alle verwikkelingen rond de 
overdracht, inclusief een uitstel van 
enkele maanden, concludeerde hij: 
“Alles is zo goed mogelijk voorbe-
reid, op elkaar zoveel mogelijk 
afgestemd en we kijken met een 
open blik deze naaste toekomst in 
op een basis van vertrouwen en als 
middel communicatie. We hebben 
Gods zegen over ons allen en de 
toekomst gevraagd en samen gaan 
we er wat goeds van maken!”

Vanuit Indonesië was de Algemeen 
Overste, Frater Venansius, aanwe-
zig via een beamer boodschap:  
“Dit is een belangrijk en historisch 
moment voor onze fratersgemeen-
schap in Nederland. Vandaag, 
maandag 1 maart 2021, overhan-
digen de fraters de sleutels van het 
huis waartoe ze behoren, namelijk 
het fratershuis St.-Jozef, aan de Len-
ferink Groep.

De fraters zijn tot op de dag van 
vandaag zeer trouw gebleven aan 
hun religieuze leven. Maar op onze 
pelgrimstocht zijn we op een 
belangrijk punt aangekomen.
De fraters in Indonesië en Kenia 
zijn ontroerd en verrast door deze 
ontwikkelingen in Nederland. Wij, 
de fraters in Indonesië en Kenia 
blijven bidden voor de medebroe-
ders in Nederland. Er zijn zeer 
sterke emotionele banden als 
medebroeders, maar ook zijn er 
banden van de spirituele gemeen-
schap. We zullen elkaar als broers 
gedenken.”

Frater Wilfried van der Poll over-
handigt de sleutel aan Carlus Len-
ferink, een emotioneel moment, 
waarmee de fraters van eigenaar 
huurder werden van het Fraterhuis 
St.-Jozef.

Frater Leo Ruitenberg

1 Door allerlei ontwikkelingen is de samen-
stelling van de bewoners in het Fraterhuis St.-
Jozef veranderd en diverser geworden met 
fraters van Utrecht, Medische Missie Zusters, 
leden van de Graalbeweging, Augustinessen 
van St.-Mo¬nica, Mill Hill Missionarissen en 
priesters die met emeritaat zijn.
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Misschien zult u in de loop van de 
heiligenartikelen gemerkt hebben 
dat de beschreven christelijke heili-
gen niet allen afkomstig zijn uit 
dezelfde kerkgemeenschap. Naast 
de grote groep heiligen uit de 
Rooms-Katholieke Kerk zijn er ook 
heiligen uit de Anglicaanse Kerk, 
de Oosters-Orthodoxe Kerken en 
de Oriëntaals-Orthodoxe Kerken. 
In dit artikel wil ik u laten kennisma-
ken met zulke patroonheiligen van 
landen om ons heen.

In een van mijn vorige artikelen 
heeft u kunnen lezen dat de 
H.  Jozef de patroonheilige is van 
België. De H. Nicolaas van Myra 
heeft naast Rusland ook Grieken-
land onder zijn hoede. De H. Willi-
brordus is onlosmakelijk met 
Neder land verbonden. In Frankrijk 
is de H. Clothilde een van de 
patroonheiligen, in Luxemburg is 
dat de H. Kunegunde en in Zweden 
wordt de H. Birgitta aangeroepen. 
Tenslotte is keizer Heinrich II als 
patroonheilige van Duitsland ver-
noemd en in Zwitserland is dat de 
H. Nicolaus van Flüe. Gaan we 
naar het uiterste westen van Europa 
dan vinden we in Ierland de H. 
Patricius (St. Patrick) als patroonhei-
lige.

Ondanks dat St. Patrick in Schot-
land is geboren rond 385 is hij 
toch de patroonheilige van Ierland 
geworden. Na een roofoverval 
werd hij als slaaf naar Ierland 
gebracht. Nadat hij inmiddels de 
Ieren en hun Keltische taal had 
leren kennen, slaagde hij er in met 
een boot te vluchten naar Frankrijk. 

Een naam is meer dan u denkt

Patroonheiligen van landen

Daar trad hij toe tot een klooster-
orde en bracht het vervolgens tot 
bisschop. Paus Celestinus stuurde 
hem terug naar Ierland om de Ieren 
tot het christendom te bekeren. Hij 
raakte al gauw in conflict met de 
lokale stamhoofden en hun gebrui-
ken. Zo zou hij het vuur van de 
paasnacht niet volgens de regels 

hebben aangestoken. Ondanks alle 
pogingen van de druïden om het 
vuur te doven, bleef het branden. 
Door dit wonder kreeg St. Patrick 
toestemming het geloof in Ierland 
te verspreiden. Hij predikte een 
theorie die het goede van de 
schepping behelst. Zijn bevlogen-
heid en aanwezigheid maakten 
diepe indruk. Van hem wordt 
gezegd dat hij de Ieren de H. Drie-
vuldigheid uitlegde aan de hand 
van een klavertje drie (the sham-
rock). Meerdere kerken werden 
door hem gesticht en wel 350 bis-
schoppen kregen van hem de wij-
ding. St. Patrick wordt afgebeeld 
als bisschop. Zijn attributen zijn het 
klavertje drie en de slangen aan 
zijn voeten. De legende vertelt dat 

als de Ieren zich lieten dopen, hij 
alle slangen van het eiland zou 
verjagen. Ook heeft hij een stok 
waarmee hij in de grond prikt. Dit 
zou verwijzen naar het vagevuur 
om gelovigen aan te sporen tot 
boetedoening en berouw. Eenmaal 
in hun leven willen Ieren als bede-
vaart de heilige berg, de Croagh 
Patrick, gelegen aan de westkust, 
beklimmen. Sommigen doen dit 
zelfs op blote voeten. Op 17 maart 
wordt in Ierland en overal in de 
wereld waar veel Ieren wonen St. 
Patrick’s Day gevierd.

Als we de Ierse Zee oversteken 
komen we in Engeland. De patroon-
heilige van dat land is de H. Geor-
gius van Cappadocië (St. George). 
Hij werd geboren in 280 in een 
christelijke familie. Zijn vader kwam 
uit Cappadocië en zijn moeder uit 
Palestina. Vader was officier in het 
leger. Hij stierf toen George nog 
jong was. Enkele jaren later werd 
hij militair in het Romeinse leger. 
George weigerde echter deel te 
nemen aan de vervolging van de 
christenen en verklaarde dat hij 
zelf ook christen was. Hierop werd 
hij gevangen genomen en kwam te 
lijden onder de vreselijkste folterin-
gen. Hij werd op een rad gelegd 
met tweesnijdende zwaarden, in 
een ketel met kokende olie gegooid 
en hij moest een beker met gif leeg-
drinken. Het wonderbare was dat 
hij geen letsel opliep. De keizerin 
van Rome liet zich daarop dopen. 
George en zij werden daarom op 
de stadsmuur onthoofd. St. George 
is een van de heiligen van wie 
wordt aangenomen dat hij nooit 

St. Patrick
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heeft geleefd. Hij is anders dan de 
andere heiligen. De meeste heili-
gen waren vredelievend of contem-
platief. St. George was een moe-
dige en krijgshaftige heilige. Dit is 
nog te zien aan zijn zwaard en 
lans, waarmee hij het kwaad wilde 
overwinnen. De ridderlijke figuur 
van St. George (ook wel St. Joris 
genoemd) heeft altijd een bijzon-
dere verering genoten. Volgens de 
overlevering zou hij een draak heb-
ben gedood. De draak was het 
symbool van het heidendom. Dit 
verhaal heeft veel overeenkomsten 
met mythen die zich in de Oudheid 
hebben afgespeeld. De Engelse 
koning Richard Leeuwenhart stelde 
hem aan als beschermheilige van 
de kruisvaarders die naar het Hei-
lig Land trokken. In 1222 werd hij 
patroonheilige van Engeland. 
Tevens werd hij de beschermheilige 
van de Scouting. Elk jaar op 23 
april viert de Scouting St. Jorisdag. 
In Catalonië (Spanje) is die dag 
een nationale feestdag. Ook bij 
diverse ridderorden is St. Joris 
populair.

We steken de Noordzee over en 
reizen richting Polen. De bescherm-
heilige van dat land is de H. Casi-
mir. Hij was de zoon van koning 
Casimir IV en werd geboren in 
1458. Al op jeugdige leeftijd werd 
hij betrokken bij bestuurszaken. 
Toen hij 13 jaar oud was, werd hij 
met een leger naar Hongarije 
gestuurd om de troon op te eisen. 
Bij de grens aangekomen kon hij 
echter weer omkeren, omdat het 
volk zich met de koning had ver-
zoend. Na terugkomst sloot Casi-
mir zich maanden op in een kasteel 
om te bidden en boete te doen. Hij 
werd gedwongen met de dochter 
van de Duitse keizer te trouwen, 
maar dat weigerde hij. Hij wilde 
celibatair blijven en een Godge-
wijd leven leiden. Hij had een grote 
devotie voor de H. Maria. Tijdens 
een reis naar Litouwen stierf hij aan 
tuberculose, 25 jaar oud. Na zijn 
dood vonden er rond zijn graf vele 
wonderen plaats. In 1521 is hij 
heilig verklaard. Hij ligt begraven 
in de kathedraal van Wilna. Sinds 
1602 is hij ook de patroonheilige 
van Litouwen. Hij is beschermer 

van de jeugd en wordt aangeroe-
pen tegen de pest en besmettelijke 
ziekten. De Johannieters namen 
hem ook als hun beschermheilige. 
Deze orde was opgericht om de 
gewonde kruisvaarders te verzor-
gen. In 1879 is hieruit de orde van 
de Maltezers Ridders ontstaan. Zij 
legden zich toe op de ziekenver-
pleging. De H. Casimir wordt afge-
beeld als een koning in rijke gewa-
den met hermelijn, de kroon en de 
scepter liggen aan zijn voeten als 
afwijzing van het koningschap. 
Naast een kruisbeeld houdt hij een 
witte lelie tegen de borst. Polen en 
Litouwers vieren de naamdag van 
de H. Casimir op 4 maart.

Tenslotte
Omdat dit onverwacht het laatste 
nummer van Onder Ons moet zijn, 
is het helaas niet mogelijk de ‘heili-
genartikelen’ af te sluiten op de 
manier die ik voor ogen had. In de 
negen verschenen artikelen heb ik 
bijna 70 heiligen onder uw aan-
dacht mogen brengen. Een aantal 
heb ik met veel plezier wat uitvoeri-
ger beschreven. Graag wil ik mijn 
mede-redactieleden bedanken voor 
hun steun en support en speciaal fr. 
Hans Wennekes voor het verzorgen 
van de foto’s. Pastor Gerard de Wit 
dank ik hartelijk voor zijn luisterend 
oor en vooral voor het langdurig 
mogen lenen van zijn prachtige 
boeken over heiligen. Ze gaan nu 
weer terug op de plank in de 
bibliotheek. Doet u dit niet met uw 
heiligen! Hou ze in ere, want… een 
naam is meer dan u denkt!

Lineke van Wolferen

Bron: Sanctus
Sancti
Beschermheiligen in de lage landen
366 Heiligendagen

St. George

H. Casimir
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Op 20 mei 1944 werd Johan 
geboren als derde in een gezin 
van zeven kinderen. Het verhaal 
over zijn jeugd begint in een kleine 
boerderij in Wiene, een buurtschap 
tussen Goor en Delden, onderdeel 
van de Twentse gemeente Ambt-
Delden. Buurtschap Wiene was 
echt het platteland: er waren boer-
derijen, er stonden een paar fabrie-
ken en er was een protestants 
schooltje. Als katholiek gezin ging 
je naar de parochie Onze-Lieve-
Vrouw van Altijddurende Bijstand 
in Bentelo. Daar ging Johan dan 
ook naar de lagere school. Van die 
tijd op de lagere school is niet veel 
bijzonders te melden of het moet 
zijn dat Johan toen gezegd moet 
hebben dat hij missionaris wilde 
worden. Maar dan moest je naar 
het seminarie en dat zag men niet 
zitten. Het werd dus geen semina-
rie, maar de MULO in het pensio-
naat van de fraters Maristen in 
Azelo. Tot Kerstmis, toen bleek dat 
dit niet ging. 

Het hoofd van de school in Bentelo 
was bekend met de fraters van 
Utrecht, hij had bij de fraters op de 
kweekschool gezeten. En zo kwa-
men twee fraters, Bertrandus en 
Willehadus, bij Johan thuis en ging 
Johan na de zomervakantie naar 
het juvenaat in Zeist. Hij begon met 
een technische opleiding in houtbe-
werking. 

Daarna volgde het noviciaat in 
Utrecht. Tijdens het noviciaat groei-
de het idee om te gaan werken in 
de kinderbescherming. Zijn novice-
meester heeft zich er toen hard 

voor gemaakt dat Johan meteen 
vanuit Utrecht naar Borculo kon 
gaan. In 1964 ging Johan naar de 
Leo-Stichting en werd daar assis-
tent-groepsleider bij frater Kees 
Perdon. Als groepsleider van net 
20 jaar had hij de verantwoording 
over jongens van 17-18 jaar, zo 
ging dat vaak in die jaren. Al na 
één jaar kreeg Johan zelf een 
groep, jongens van 13-14 jaar.
Bij elkaar heeft hij 27 jaar op de 
Leo-Stichting gewerkt. Hij keek met 
heel veel plezier terug op die jaren. 
Op diverse wijzen heeft hij zich 
ingezet; eerst als groepsleider, 
maar later ook als mentor van zelf-
standig wonende jongens en meis-
jes en binnen de instellings- en 
ondernemersraad van de Leo-
Stichting. In 1992 stopte het dienst-
verband op de Leo-Stichting.
Naast het werkverband in die jaren 

was er ook van alles te doen bin-
nen het religieuze leven. Er kwamen 
kleinere groepen en de veranderin-
gen in gang gezet door het Tweede 
Vaticaans Concilie kregen langza-
merhand hun uitwerking. In 1972 
koos Johan voor de kleine commu-
niteit van de Alexandrinalaan 9-11 
waar hij twaalf jaar achtereen 
woonde en ook enige jaren de 
verantwoordelijke was. Zo werd 
toen een overste van de communi-
teit genoemd. In deze jaren werden 
de kleine communiteiten soms zo 
klein dat een terugkeer naar de 
grote communiteit noodzakelijk 
werd. Zo ging ook Johan vanaf 
1984 weer in de communiteit 
Alexandrinalaan 13 wonen en 
werd daar direct lid van het huisbe-
stuur. 
Toen zijn werk op de Leo-Stichting 
was afgelopen, is Johan naar Arn-
hem verhuisd waar hij enkele jaren 
overste is geweest van het Eusebius-
huis. In 1995 weer terug naar Bor-
culo; hij werd daar overste. Dat 
bleef hij acht jaren totdat in 2003 
de laatste communiteit in Borculo 
werd opgeheven. Samen met Kees 
Perdon vertrok hij naar Utrecht, 
omdat de uitbreiding van Fraterhuis 
St.-Jozef in De Bilt nog niet klaar 
was. Vanaf 2005 woonde Johan in 
De Bilt waar hij een duobaan had 
als overste, meedacht in de bouw-
commissie voor de nieuwbouw en 
lid was van de bewonerscommis-
sie.
Uit deze opsomming van wonen en 
werken van Johan wordt duidelijk, 
dat hij zich jaren achtereen voor 
de jeugd heeft ingezet en daarna 
op verschillende wijzen voor onze 

In Memoriam 

frater Johan Brummelhuis
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eigen gemeenschap. Hij deed dit 
met een groot plichtsbesef en met 
een groot gevoel voor eerlijkheid. 

Archiefwerk en bierblikjes hebben 
niet veel met elkaar te maken, maar 
dit waren de dingen waarmee hij 
graag in zijn vrije tijd bezig was. 
Johan is namelijk een zeer actieve 
en gewaardeerde assistent van de 
archivaris frater Kees Perdon 
geweest. Hij digitaliseerde films, 
video’s en dia’s en hielp Kees om 
zicht te houden op al het materiaal 
dat beschikbaar was. Hij voelde 
zich geen echte archivaris, maar 
het verhaal achter al dat materiaal 
interesseerde hem.
Johan had weinig hobby’s maar 
zijn verzameling bierblikjes valt 
toch wel onder die noemer! De 
duizenden blikjes hebben we 
mogen bewonderen tijdens de 
EXPO die in 2018 aan vele bewo-
ners de mogelijkheid gaf om hun 
passie en verzamelingen te laten 
zien.
Veel van zijn tijd heeft Johan gesto-
ken in het blad INKO. Hij verzorgde 
al meer dan 12 jaar het secretari-
aat van het blad, zette de redactie-
leden aan het werk om goede 
 artikelen te verzamelen of zelf te 
schrijven, maakte de lay-out en 
zorgde voor de verdere verwerking 
van INKO. 

Niet onvermeld mogen blijven de 
vakanties naar de sneeuw in Oos-
tenrijk; zijn tweede vaderland 
noemde hij dit wel eens. Samen 
met frater Bernard Dreuning elke 
winter drie weken naar de sneeuw. 
Heerlijk wandelen in de frisse win-
terlucht. Hij kon er altijd enthousiast 
over vertellen. Toen het voor Ber-
nard te veel en te vermoeiend was 
geworden, is Johan een paar keer 
met zijn zus en zwager naar Oos-

tenrijk geweest. Vaak in wat war-
mere maanden en iets korter, maar 
de bergen bleven trekken. Eigenlijk 
zou dat nog een keer gebeuren 
alleen met zijn zus, maar dat is er 
niet van gekomen.

Een specifieke karaktertrek van 
Johan komt naar voren als hij, in 
INKO, vertelt over het vieren van 
zijn 50-jarig kloosterjubileum. Het 
moet een sobere viering worden. 
Sober, omdat er in 2013 veel  zaken 
uit het verleden van het religieuze 
leven naar voren kwamen. Het sek-
sueel misbruik stond volop in de 
belangstelling. Johan zegt daar-
over: “Ik vind dat allemaal heel 
triest, en dan moet je feest gaan 
vieren.” Uit de woorden van Johan 
blijkt dat hij teleurgesteld was over 
de ontstane situatie in de religieuze 
wereld. 
Om de manier van denken van 
Johan op nog een andere wijze 
terug te halen een passage uit een 
artikel dat in Onder Ons gestaan 
heeft. Johan vertelt daarin over een 
pastoor uit een klein dorp in Oos-
tenrijk. De pastoor hield preken 
van zo’n twee à drie minuten. Maar 
daarin wist hij veel te zeggen. Hij 
ging niet het evangelie nog eens 
doornemen, want dat had je 
immers net gehoord. Kort maar 
krachtig zette hij het evangelie-
verhaal neer in het nu, gaf aan wat 
je er concreet mee zou kunnen of 
moeten in je gewone leven van 
alledag en dit sprak aan. Vaak 
miste Johan dat in de hedendaagse 
kerk en in vieringen. De theorie is 
mooi, idealen zijn mooi, maar uit-
eindelijk draait het toch om de 
praktijk, want daar moeten we 
waar maken waar we als christen 
en als religieus voor staan. Tot 
zover uit Onder Ons voorjaar 
2013.

Begon ik dit in memoriam met de 
jeugd en de familie van Johan, nu 
nog even terug naar de familie 
Brummelhuis. Johan had veel aan-
dacht voor de familie, in goede en 
minder goede tijden. Dat was ook 
de reden om in 2013 een heuse 
familiedag te houden. Hij hoopte 
toen dat het een jaarlijks gebeuren 
zou worden. Allerlei maatregelen 
en beperkingen in onze tijd maken 
zoiets moeilijk te realiseren, maar 
het bijeenkomen van broers en zus-
sen, aanhang en ook kinderen en 
kleinkinderen vond Johan van het 
grootste belang.

Hebben we Johan nu voldoende 
gekenschetst? Helemaal niet natuur-
lijk! Maar wie zou dat wel kunnen?: 
- iemand volledig kennen, dat doen 
we nooit -. Maar wat we wel als 
rode draad in zijn leven kunnen 
ontdekken, is zijn inzet, zijn eerlijk-
heid, rechtvaardigheid en aan-
dacht voor de ander. Johan was er 
als het nodig was, daarom zullen 
we hem missen, nu hij niet meer 
onder ons is. 
Johan, bedankt voor wat je bete-
kende onder ons. Adieu, tot ziens 
bij God.

Frater Wilfried van der Poll



Kort Nieuws

 Op 11 november kwam pastor Wil Veldhuis als 
 tijdelijk bewoner naar het St. Jozefhuis in De Bilt. 
Enkele weken later werd zijn tijdelijk verblijf omge-
zet in definitief. Zo was pastor Wil enkele maanden 
een vaste bewoner van het fraterhuis, tot zijn over-
lijden op 10 april.

 De bewoners van St. Jozefhuis konden op 22 janu-
ari zeven zusters Augustinessen verwelkomen. Een 
hele overgang voor de zusters die vanuit Someren 
naar De Bilt moesten verhuizen. Inmiddels, ruim 
twee maanden later, voelen ze zich al aardig thuis 
in de grote gemeenschap. Wij hopen dat het hen 
goed zal gaan en wensen hen alle goeds toe.

 Voor zuster Marie Bernard verliep de overgang 
niet zoals zij gehoopt had. Op 27 februari moest 
zij voor onderzoek naar het ziekenhuis. Gelukkig 
mocht zij op 3 maart het ziekenhuis weer verlaten 
en hoopt zij thuis weer op krachten te komen.

 1 Maart: een bijzondere dag waarin de overdracht 
plaatsvond van het St.-Jozefhuis naar een nieuwe 
eigenaar. In dit nummer van Onder Ons wordt 
daar extra aandacht aan besteed. In de eerste 
week werd er iedere dag een activiteit georgani-
seerd, waaronder ook een kennismaking met al de 
personeelsleden die in het St.-Jozefhuis werkzaam 
zijn.

 19 Maart is de feestdag van St. Jozef, de patroon 
van het huis in De Bilt. Na een min of meer plech-
tige viering in de kapel, een kopje koffie met toebe-
horen en een feestelijk etentje was er ‘s middags 
een quiz, evenals vorige jaren samengesteld door 
het echtpaar Van Wolferen. Boeiende en soms 
moeilijke vragen die de meeste deelnemers tracht-
ten te beantwoorden. De uiteindelijke winnaar 
werd frater Hans Wennekes die een leuke prijs 
mocht meenemen.

 Op 20 maart waren er wat graafwerkzaamheden 
op de Schorteldoeksesteeg en op het terrein. Reden: 
het aanleggen van glasvezelkabel die ervoor moet 
zorgen dat internet en de T.V. wat beter gaan func-
tioneren.

 En hierbij nog een verheugend bericht. Was men 
gewoon de maaltijden te nuttigen die van de 
 catering kwamen, sinds enkele weken is de mooie 
keuken weer in gebruik genomen door twee koks. 
Er waren geen klachten over de catering maar… 
de maaltijden vers gekookt en zo uit de pan op 
tafel verdient toch wel de voorkeur.

 In de periode november 2020 - maart 2021 is voor 
Onder Ons € 1.008,33 en voor Kenia € 420,- ont-
vangen. Heel hartelijk dank voor deze bijdragen. 
Het werk in Kenia gaat ‘gewoon’ door. Bijdragen 
voor dit werk worden bijzonder op prijs gesteld en 
kunnen worden gedoneerd op het accountnummer 
IBAN NL 89 ABNA 0231 687 338 t.n.v. Congre-
gatie v.d. Fraters van Utrecht.

 Het eerste nummer van 2021 van Onder Ons is het 
laatste dat verschijnt: het blad dat in 1929 werd 
opgericht en dit jaar zijn 89ste jaargang beleeft, 
houdt op te bestaan.

Fr. Wim Versteeg
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ONS GEBED WORDT GEVRAAGD VOOR DE VOLGENDE DIERBARE OVERLEDENEN:

07 – 05 – 2020 Mevrouw Lenie Webbers, in de leeftijd van 94 jaar, te Heeswijk.  
Zij was lid van de Graal, medelid van onze Graalmensen.

28 – 11 – 2020 Zuster Cecilia Appelman, in de leeftijd van 94 jaar, te Nijmegen.  
Zij was een medezuster van de Medische Missiezusters.

05 - 12 – 2020 De heer Johannes Stephanus Maria (Jan) Brinkhaus, oud 93 jaar, te Zeist.  
Hij was samen met zijn vrouw een trouwe kapelganger.

24 – 12 – 2020 Zuster Ria, Maria Johanna Verwaaijen, oud 93 jaar, te Amersfoort.  
Zij was van de congregatie van de zusters van Amersfoort.

27 – 12 – 2020 Zuster Antonina van Daatselaar, in de leeftijd van 92 jaar, te Amersfoort.  
Zij was van de congregatie van de zusters van Amersfoort.

02 – 01 – 2021 Mevrouw Moni Sarolea – Smits, in de leeftijd van 83 jaar, te Doorn.  
Moni heeft een aantal jaren met ons gewoond en geleefd in De Bilt. 

12 – 01 – 2021 Frater Johan Brummelhuis, in de leeftijd van 76 jaar, te De Bilt.

19 – 01 – 2021 Zuster Antoine Leechburch Auwers, in de leeftijd van 96 jaar, te De Bilt.  
Zij woonde de laatste negen jaar in het fraterhuis te De Bilt.

22 – 01 – 2021 De heer Jan Boonman, in de leeftijd van 82 jaar, te Goes.  
Broer van frater Daan Boonman z.g.

10 – 02 – 2021 Frater Ton (Pancratius) Oostveen, in de leeftijd van 77 jaar, te De Bilt.

16 – 03 – 2021 De heer Bert Verger, in de leeftijd van 90 jaar, te Escondido, Californië in Amerika.  
Hij was een broer van pater Ferd Vergeer, onze huisgenoot van Mill Hill.

10 – 04 – 2021  Pastor Wilhelmus ( Wil) Johannes Veldhuis, in de leeftijd van 87 jaar te De Bilt. 
 Hij was vanaf oktober 2020 bewoner van het fraterhuis Sint Jozef te De Bilt

16 – 04 – 2021  Frater (Loyola) Wim Janssen, in de leeftijd van 94 jaar, te De Bilt.

ALS GOD ONS THUISBRENGT UIT ONZE BALLINGSCHAP,
DAT ZAL EEN DROOM ZIJN.
EEN MENS GAAT ZIJN WEG EN ZAAIT ONDER TRANEN.
ZINGEND KEERT HIJ TERUG MET SCHOVEN BELADEN.

Frater David Mullink
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Na een lang en vruchtbaar leven is van ons heengegaan:  
zuster Antoine Leechburch Auwers, zuster Augustines van Sint Monica.  

Zij overleed op 19 januari 2021 in ons fraterhuis als de eerste niet-frater.

Afscheid en mooie herinneringen  
aan zuster Antoine

Haar laatste levensjaren bracht ze door in het frater-
huis Sint Jozef te De Bilt. Dit jaar was het alweer negen 
jaar dat ze hier een eigen plaats had. Zij was de 
eerste vrouw die bij mannelijke religieuzen kwam 

wonen. 
Zij vond het heel fijn om in een 
religieuze gemeenschap een 
plaats te krijgen en op die manier 
haar kloosterleven voort te kun-
nen zetten. Zij voelde zich hier 
thuis en deed nog allerlei werk-
zaamheden die er in zo’n 
gemeenschap gedaan moeten 
worden.
De laatste maanden ging haar 
gezondheid achteruit. Ze vergat 
veel en moest meerdere malen 
geholpen worden als ze weer 
eens iets miste. Ze kreeg last van 
reuma, van rillingen, van slaap-
momenten. Hulp was vaak nodig.

Ze was klaar voor de grote reis 
naar haar Schepper. Het was 
goed zo.
Zuster Antoine, dank je wel voor 

je leven samen met ons, voor de gezellige uurtjes die 
wij samen mochten beleven in de kapel en in de recre-
atie. Jij hebt je Schepper inmiddels van dichtbij mogen 
aanschouwen. Rust in vrede.

Frater David Mullink

Antoine werd geboren in een groot katholiek gezin te 
‘s Gravenhage op 3 juni 1924. Het gezin woonde 
vooral door de Eerste Wereldoorlog op meerdere 
plaatsen in Den Haag. Toch ging het gewone leven 
door en doordat Antoine goed 
kon leren, doorliep ze school 
zonder al te veel moeilijkheden. 
Wel had ze een groot probleem. 
Haar gehoor was niet goed en 
er werd van alles geprobeerd 
om dit te verhelpen. Een oorope-
ratie mislukte en haar verlangen 
lerares te worden dreigde niet 
door te gaan. Door een groot 
doorzettingsvermogen werd ze 
toch lerares kleding en mode.
Ze trad op latere leeftijd in 1959 
in bij de zusters Augustinessen 
van Sint Monica en deed haar 
professie in 1962. Na haar 
 eerste kloosterjaren werd zij 
gevraagd te gaan werken bij de 
kleine kinderen in Arnouville les 
Gonesse in Frankrijk. Naast het 
vervaardigen van allerlei kleding 
deed ze veel met de kinderen. 
Dit werk heeft ze met heel veel vreugde gedaan en 
duurde meer dan twintig jaar. Ze kon er met veel ple-
zier over praten.
In de jaren negentig keerde zuster Antoine terug naar 
Nederland en kwam ze te wonen in Hilversum, waar 
ze in het kunstatelier meewerkte met zuster Marie-José, 
de beeldhouwster, en daar veel van haar leerde. Ze 
maakte in opdracht van een kerk een Antoniusbeeld, 
waarvan ze zelf een kopie bewaarde. Ze was er trots 
op, het was haar patroonheilige. 
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In het Turkanagebied waarvan 
Lodwar de hoofdstad is, hebben ze 
weinig last gehad van de corona-
pandemie. Maar toch waren ook 
daar, ruim 500 km van Nairobi, de 
strenge regels geldig om besmet-
ting te voorkomen. Het vliegverkeer 
lag meteen stil en met het openbaar 
vervoer was het ook direct gedaan. 
Alle scholen gingen dicht. De kin-
deren die geen opvang thuis heb-
ben, kwamen naar het centrum. 
Strenge regels werden ingevoerd; 
geen enkel kind mocht het centrum 
verlaten. De overheid hield dit 
goed in de gaten met strenge con-
troles. Ruim een jaar lang zijn deze 
regels van kracht geweest. In Tur-
kana ontstond voedselschaarste 
waardoor de prijzen de pan uitre-
zen. Gelukkig kreeg het centrum 
materiële steun zodat er geen 
tekorten ontstonden. Er zijn wel 
nieuwe kinderen opgenomen die 
via een speciale selectie gerekru-
teerd zijn; op een plek buiten het 
centrum zijn ze drie weken in qua-
rantaine geweest.

In juli 2020 mochten de middelba-
re scholen, colleges en universitei-
ten weer open. En zoals verwacht 
werd, trad er meteen besmetting 
op omdat de studenten van overal 
vandaan kwamen. 

Bericht uit Lodwar

Er zijn nu 15 studenten die het vol-
gende studeren: 
1 Diploma in Philosophy
1 Degree in Banking and Finance
1 Degree in Accounting
1 Diploma in Accounting
1 Certificate in Commmunity 

Development
1 Degree in Commnity 

 Development
1 Degree in Development studies
1 Diploma in Community 

 Development
2 Bachelor  in Education
1 Degree in Computer Science
1 Diploma in  Nutrition and 

 Dietetics
2 Diploma in Community Health 

Nursing
1 Diploma in Building and Civil 

Engineering

Op de middelbare school zijn nu 
20 meisjes, 15 jongens en 2 doen 
er een beroepsopleiding. Er zijn 
106 meisjes en 95 jongens op de 
basisschool. In het centrum zijn nu 
9 meisjes en 23 jongens. Samen 
dus 270 kinderen.
Er waren verschillende groepen die 
het programma bezochten sinds de 
schoolvakanties. Een groep van het 
kleinseminarie kwam om te bidden, 
de bijbel te delen, bemoedigende 
gesprekken te voeren en wat amu-
sement op te voeren. 

Op 26 maart kwam de gebruikers-
groep van de rechtbank onder lei-
ding van magistraat Christine het 
centrum bezoeken. De kinderen 
hebben gedichten gemaakt, gezon-
gen en gedanst. Men  was erg 
onder de indruk van wat het cen-
trum doet voor de verwaarloosde 
jeugd. Andrew Ekaal, een oud-
leerling en nu een reclasserings-
ambtenaar, gaf een getuigenis aan 
de kinderen. De magistraat gaf de 
kinderen het advies om hun kansen 
in het leven goed te benutten en zij 
benadrukte dat het programma de 
samenleving ten goede is geko-
men.

Van twee oude computers werd op 
het centrum door een van de stu-
denten weer een goede bruikbare 
computer gemaakt.

Frater Alexius Luna



 
 

Lentekriebels  
met een vleugje corona

Een moegestreden mensenmassa,
hunkert naar de lente.

Moeder natuur is reeds ontwaakt,
met sleedoorn en met krenten.

Narcissen, krokus, bloeiend hout,
het is niet meer te stuiten.

Voorbij die nare winterkuch,
met alsmaar neuzen snuiten.

De lockdown van madam corona,
laat zich nog steeds gelden.

De avondklok als paardenmiddel,
bracht ons meer dan schelden.

De lontjes worden korter,
want we snakken naar contact.
Een hand, een kus, omhelzing,

diep in ons is iets geknakt.

Dit doet ons mensen echt geen goed,
we gaan er aan kapot,

Doorbreek coronamoeheid,
als je trieste levenslot.

De lente schenkt ons levensmoed,
geeft zin aan het bestaan.

Corona raakt eens uitgeroeid,
dus laat je niet verslaan!!!

frater Ton Oostveen

De Bilt, 1 februari 2021
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