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Van de Redactie
Voor u ligt het kerstnummer van de Brug.
In een gesprek met Antoon Egging staan we
stil bij gebruiken in het buitenland rond de
Kerstdagen en Theo te Wierik, provinciaal
overste spreekt een Kerstwens uit. Het
vorige nummer had als thema ‘er is meer
tussen hemel en aarde’. Omdat we toen
niet alles konden plaatsen is er een mooi
interview met Piet van Mensvoort blijven
liggen. Verder staat er een interview in met
Jan van der Zandt, die al jaren actief is in
het pastoraat voor woonwagenbewoners,
Roma, en Sinti. Aanleiding is het verschijnen
van een brochure met de intrigerende titel
‘Toen, Nu en Dan’. Ook staan er wat
gedachten van zr Lies in naar aanleiding
van een tuinfeest. Verder treft u de vaste
rubrieken aan in dit nummer. Het is leuk te
vermelden, dat degene die zich portretteert
in de rubriek ‘en daarna’, Jan de Wit, zijn
ervaringen in Driehuis heeft verwoord in het
gedicht Introibo.Rest mij u allen een zalig
Kerstfeest toe te wensen, en veel goeds
voor 2019
Gerard Noordermeer

Op 8 december vieren we niet alleen de
stichtingsdag van onze MSC Congregatie
(1854), samen met onze Zusters en de
grote Chevalierfamilie, maar we vieren ook
het feest van de onbevlekte ontvangenis
van Maria. Misschien bent u één van
die velen die niet weten wat ze met dit
feest aan moeten. Ik geef u het advies:
ga er niet te lang over nadenken, als u
maar een paar gedachten meeneemt. Zo
weten we dat Maria een bijzondere vrouw
geweest moet zijn hier op aarde. Zij heeft
niet meegedaan met mensen omlaag
te halen en te veroordelen. Uit de oude
verhalen blijkt telkens weer hoe zij een
geweldige moeder was voor Jezus. Hij
had alle trekken van haar of mogen we dit
zo niet zeggen? In elk geval gaf Hij, net
als Maria, om mensen. Zo vlak voor het
geboortefeest van Jezus, willen wij zijn
vader ook noemen. Jozef wordt bij ons
weinig genoemd maar hij zal toch, zoals
Maria een geweldige moeder was, een
geweldige váder voor Jezus geweest zijn!
En wanneer Jezus rond gaat trekken, met
de ervaringen van thuis, dan ziet Hij hoe
velen leven in leegte en gemis. Later zal
Hij het zelf meemaken, hangend aan het
kruis. Maar Jezus oversteeg deze leegte
en gemis. Hij bleef er niet in steken en Hij
ging door. Hij dronk de beker leeg tot de
laatste druppel vanuit het geloof dat zijn
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en onze God de dag zou verhaasten en al
Zijn mensen zou terugbrengen in het grote
licht…in Zijn diepe vrede!
Binnenkort vieren we opnieuw de
geboorte van Jezus. Velen van ons vieren
het in de beslotenheid van gezin, familie
of communiteit. We gunnen het ieder van
ons meer dan van harte. Maar laten we ons
zeker ook verbonden blijven voelen met
al degenen voor wie het Kerstfeest dit jaar
geen geboortefeest kan zijn omdat ze vol
zitten met verdriet om dierbaren die niet
meer bij hen zijn, of die wel bij ons zijn
maar niet(meer) bereikbaar. We denken
aan de ernstig zieken en hen die gaan
sterven. In gedachten nemen wij allen mee
die geen kansen meer zagen om verder
te leven of voor hen die, jong of oud,
wel wilden leven, maar niet mochten en
voor hen die niemand kent of die al lang
vergeten zijn.
Laten we met elkaar in deze dagen, op
weg naar de geboorte van Jezus, zingen
en bidden: Verhaast uw dag van vrede en
weerzien, van alles in allen, Gij met ons en
door niets of niemand van ons te scheiden!
Zalig Kerstfeest en een Gezegend
Nieuwjaar 2019.
Theo te Wierik, msc

GOED VOOR
JE HART
Ik had alles onder controle: de planten
water gegeven, drie keer gecheckt of
ik inderdaad de achterdeur op slot had
gedaan, op tijd vertrokken naar het
station, een havermoutreep mee voor
onderweg, alsook de krant en een boek.
Het zou wel even duren voor ik op Texel
was. Maar toen klonken de woorden die
elke regelmatige treinreiziger intussen van
buiten kent: ‘Door een aanrijding rijden
er geen treinen tussen …’, gevolgd door
de naam van uitgerekend joùw traject.
Toen de trein uiteindelijk toch vertrok,
keerde mijn lot ten goede. Voorbij Den
Bosch raakte ik verwikkeld in een gesprek
met een buurman aan de andere kant van
het gangpad. Tijdens de stop op Utrecht
Centraal opende hij zijn offensief tegen
de kerstcommercie: ‘Iedereen heeft al
genoeg’. De feestdagen, bekende hij,
bezorgden hem ieder jaar weer stress.
Om van het gedoe af te zijn, dacht
hij erover de inkopen voortaan uit te
besteden of misschien zou hij gaan
kerstshoppen op het internet. Er volgde
een breedvoerig beklag dat het probleem

om van cadeaus af te komen voortaan
groter is dan het plezier van het krijgen.
Kortom, een wat decadent en zurig
gesprek, dat ter hoogte van Breukelen
stilviel. De kop van Noord-Holland
stemt me altijd weemoedig. Ik moest
denken aan mijn reis naar Assen van
een paar maanden terug. Op het heetst
van augustus zag ik daar in het Drents

Kerst
Internationaal
Pater Antoon Egging is een echte
globetrotter. Hij is al op ontelbare plekken
op aarde geweest en heeft zich als
missionaris ingezet in diverse gebieden.
Onlangs heeft hij nog bij wijze van vakantie
een reis gemaakt met internationale
buslijnen, waarbij hij soms meer dan 24
uur onderweg was. Gewoon om daar
bekenden en familie op te zoeken.
KERSTGEBRUIKEN
Het leek de redactie een leuk idee om
Antoon eens te laten vertellen over
kerstgebruiken her en der in de wereld en
hij vertelt graag over zijn ervaringen.
Zo denkt hij nog steeds aan zijn verblijf
in Indonesië, met name in Ambon,
vanaf 1972. “Daar zit je te zweten met
Kerst”, vertelt hij. Hij kan zich herinneren
dat de mensen met watten de dorpen
probeerden om te toveren in kerstsfeer.
Maar het belangrijkste was dat men vanuit
diverse dorpen naar elkaar toe kwam
lopen om met elkaar te vieren en te eten.
Daarvoor werden jachten georganiseerd

om bijvoorbeeld wilde varkens op het
menu te krijgen, want bij feest hoorde veel
eten, vooral vlees.
OOST-EUROPA
Maar het meeste heeft hij te vertellen
over Oost- Europa. Hij vertelt over het
Hongaarse gebruik waar kinderen met een
kerststal op hun buik de deuren langs gaan
om snoep en geld te verzamelen. Zoals
bij ons met St. Maarten of Drie Koningen.
Ook groteren gaan zingend rond van huis
tot huis. Een ander detail is het verhaal
dat ouders hun kinderen vertellen: de
cadeautjes worden op Kerstavond door
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Museum de tentoonstelling over Het
Oude Iran. Opvallend was de volkomen
onbeschadigde afbeelding van een
magiër, een reliëf uit ongeveer 500 vóór
Christus, opgegraven uit de ruïnes van
de eeuwenoude koningsstad Persepolis.
Ter nauwernood ontkomen aan de handen
van jihadisten. Deze magiër was een van
de drieëntwintig vertegenwoordigers van
volkeren over wie koning Darius heerste.
Zij waren lid van de Perzische priesterkaste,
deskundige astrologen, vertrouwd met
droomanalyse en magie, bedreven in
esoterische praktijken. Dat legde hun geen
windeieren. Op de reliëfs van het oude
Persepolis brengen zij eer aan de koning
en bieden zij hun geschenken aan.
Het verhaal gaat dat aan het begin van
onze jaartelling mensen zoals deze magiër
hun weg vonden naar Bethlehem. De ster
die hun gids was, ging voor hen uit tot ze
bleef staan boven het kind, over wie de
oude boeken schreven. Bij hem en zijn
moeder legden ze hun gaven neer: goud,
wierook en mirre. Daarmee was hun reis
ten einde.
Koninklijke geschenken, niet van het
internet geplukt!
Ben Verberne

het kindje Jezus zelf gebracht. Antoon
herinnert zich ook de traditionele nachtmis
met heel veel speciale koekjes na afloop
en een soort hoofdkaas. De kerstboom
hangt vol met speciale traktaties die je
doen denken aan langwerpige toffees. Het
hoofdgerecht van het Kerstdiner bestaat,
zoals in de meeste Oost-Europese landen,
uit vis. Zelfs in supermarken kun je levende
vissen kopen. Die worden mee naar
huis genomen en vers gehouden in de
badkuip of een emmer, etc.Het is vaak een
mengeling van Sinterklaas en de Kerstman.
De Kerstman komt met de arrenslee en is
gekleed als een bisschop. Hij heeft een
soort duivels bij zich (roetveegpieten!).
KLEIN BETHLEHEM
Het meest indrukwekkende is zijn
herinnering aan Slowakije. Daar is klein
Bethlehem nagebouwd ”Rajecká Lesná”.
Het is behoorlijk groot en heel bekend.
Het hele jaar door trekt het toeristen. Het
dorp Rajecka Lesna ligt ongeveer 30 km
ten zuiden van Zilina.
Klein Bethlehem bestaat uit houtsnijwerk
van de kunstenaar Josezef Pekara die
eraan werkte van 1980 tot 1998. Nog
niet zo oud dus, maar heel aantrekkelijk.
Ook mooi om de traditionele manier van

het Slowaakse leven te laten zien. Veel
van de houten figuren kunnen bewegen
en sommige onderdelen beschrijven
regionale scenes, steden, kastelen,
spoorbanen, herders. Het is er allemaal
op een oppervlakte van 8,5 meter lang,

2,5 meter breed en 3 meter hoog met 300
figuren waarvan bijna de helft beweegt.
Een grote aanrader dus, mocht u in
de buurt zijn (bijvoorbeeld met de
internationale buslijnen waar je wel 24 uur
in zit, maar dan heb je ook wat!)

Na alle omzwervingen vindt Antoon de
rust in Tilburg om het Kerstfeest in de
Nederlandse tradities te vieren.
“Zalig Kerstfeest”.
Hilda van der Plaats

TOEN, NU EN DAN?
Onder die intrigerende titel is er een
brochure verschenen. Het draagt als
ondertitel: ‘een levenswerkboek van drie
dertigers onder de Roma’. De brochure is
het product van een samenwerking tussen
het PWN en het MST Mensen in Beeld
houden.
HET PWN (PASTORAAT VOOR
WOONWAGENBEWONERS, SINTI
EN ROMA IN NEDERLAND)
Alle reden voor een gesprek met Jan van
der Zandt, al jaren het boegbeeld van
PWN. Jan werkt er al sinds 1981. Sinds
kort werkt ook Antoon Egging daar. Op
de vraag wat er in die jaren veranderd
is: “In mijn begintijd was er pastorale
zorg op de woonwagencentra zelf. Je
had een kapel op het centrum staan en
paters, broeders en zusters hielden zich
bezig met de bewoners. Ik werd meteen
benoemd tot landelijk pastor. Het is
de taak van het PWN de parochies te
helpen verantwoordelijkheid te nemen
voor de zorg voor woonwagenbewoners,
Sinti en Roma. Wij moesten het proces
begeleiden van landelijke aandacht
naar parochiepastoraat. Je ziet dan dat
er wel een ontwikkeling geweest is van
regionale centra naar kleine centra; de
overgang naar het parochiepastoraat
verloopt moeizaam, vooral vanwege
samenvoegingen van parochies. De eerste
aandacht gaat naar het opnieuw inrichten
van grotere parochies. Je ziet momenteel
wel dat er steeds meer diakens zijn, die
zich ervoor willen inzetten. Er zijn in de
huidige werkzaamheden twee sporen:
zorgen dat er aandacht is voor deze
groepen, en dat gebeurt onder andere
door publicaties. En waar de parochies het
niet oppikken, moeten wij dat doen. Het
PWN is een instelling van de Nederlandse
kerkprovincie, maar de financiering moet
van de KNR –PIN komen.
DE POSITIE IN DE SAMENLEVING
“Vroeger waren er grote centra. Hun
belangen werden behartigd door het
woonwagenschap, het welzijnswerk en

begon pas goed op gang te komen nadat
het IJzeren Gordijn opgeheven werd.
Rond 1978 is een grote groep Roma naar
Nederland gekomen. Die hebben tijdelijk
in kampen gewoond, een soort asielcentra.
Ze kregen na tien jaar een paspoort en
moesten dan gaan wonen in beschikbaar
gestelde huizen in de wijk.

de pastoor van het centrum. Het was
een afgebakende groep mensen met
een kringetje hulpverleners eromheen.
Dat was allemaal categoriaal geregeld.
Nu heb je de kleine centra. Want in
1999 is de woonwagenwet afgeschaft en
heeft het rijk het hele woonwagenbeleid
overgeheveld naar de gemeente. En dan
zie je gemeenten, die het goed oppikken,
maar ook gemeenten die een soort
uitsterfbeleid hebben, mensen in huizen
dwingen en jongeren geen standplaats
gunnen. Daar is momenteel veel over te
doen. Maar als je kijkt naar de positie van
die groep, dan zijn ze er toch enorm op
vooruitgegaan: zo’n dertig jaar geleden
stroomde nog geen 4 % door naar het
voortgezet onderwijs, nu stroomt 100%
door. Bovendien: ze zitten tegenwoordig
op scholen, die multicultureel zijn. Ze zijn
dus niet meer zo’n onderscheiden groep.
Dit geldt voor de woonwagenbewoners.
De Roma en Sinti is weer een heel
ander verhaal. De Sinti en Roma komen
oorspronkelijk van India en Pakistan en
een rondtrekkende groep van hen is
voor het eerst rond 1400 in Nederland
waargenomen. De Roma bleven in de
Balkan en hun grote trek naar het Westen
-3-

DE BROCHURE
Hoe zijn jullie bij het MST terecht
gekomen? “Pim van Deenen hield zich
in Tilburg bezig met de Roma. Toen
hij plotseling was overleden heb ik bij
het MST de vraag neergelegd of zij iets
met die groep konden doen. En dat
gebeurde dan ook. Momenteel loopt
bij het MST een mooi project rond
levensverhalen van mensen. Daar hebben
we op ingestoken: we hebben in zo’n
dertig bijeenkomsten met drie Roma,
dertigers, het levensverhaal van die drie
mensen in kaart proberen te brengen.
De inhoud van die gesprekken was zo de
moeite waard, dat we dit in een brochure
opgetekend hebben. Inmiddels is er ook
een andere brochure samengesteld vanuit
gesprekken met drie Sinti mensen. Deze
brochures hebben ook veel betekenis
voor de deelnemers. Een van die
deelnemers heeft inmiddels een baan bij
een vertaal-instituut. Hij heeft wel geen
theoretische achtergrond, maar praktisch
is hij fantastisch. Een ander heeft ook
meteen werk gekregen. En de derde doet
vrijwilligerswerk. Je ziet in zo’n project ook
dat hun eigen kracht zich ontwikkelt. Het
boekje is aangeboden op het ministerie,
en de burgemeester van Tilburg komt het
nog in ontvangst nemen. De groep van
dertigers staat tussen de twee generaties
in en heeft het veel moeilijker dan de
kinderen die momenteel opgroeien.
De brochure “Toen, nu en dan?” en
de brochure “Het verleden is nog zo
nabij” zijn voor € 5 per stuk te kopen bij:
PWN - Emmaplein 19C - 5211VZ
’s-Hertogenbosch email: pwin@telfort.nl
tel 073-7370223

En daarna?
In deze rubriek van de Brug vragen wij oud -MSC’ers en oud-FDNSC'ers
te vertellen hoe het hun vergaan is, sinds ze zijn weggegaan bij MSC/FDNSC.

Jan de Wit

(geboren 30 november 1943 Beverwijk)
Ik was bang voor donker en goed in leren. Dus
vatbaar voor roeping. Dat heerste toen. Dankzij de
paters van het Missiehuis Driehuis (met de broeders
in stilte op de achtergrond) ijzersterk onderwijs
genoten en een grote jongen geworden (1956-1962).
Zingend en basketballend ad altare Dei. Met Theo
Ruyter met i-grec (Haarlem), Martien Scheepens
(Hilversum), Coen Droog (Nieuwveen), Paul van
Warmerdam (Santpoort “Home”) en Frans Broers
(Tilburg). Mijn vrienden toen. Goeie tijd, afgesloten
met het eindexamen op het Gymnasium Paulinum,
het nieuwe schoolgebouw in de achtertuin.
Verder van huis naar het noviciaat in Berg en Dal: een
jaar in vrome quarantaine onder vriendelijk toezicht
van pater Jaspers. Dan voor twee jaar filosofie naar
Brummen. De specialismes van pater Braun en pater
Van Boekel, ratio en psyche, zijn van vitaal belang
voor mijn welbevinden. Ik leer er te zijn wie ik ben en
begin met goed gevoel en verstand mens te worden.
Nu nog vier jaar theologie in Stein.

en lucht. Liefde gezocht, om gevraagd en zowaar
gekregen: samen met Gerda tot op vandaag, drie
kinderen met hun eigen verhaal en vier kleinkinderen
met een mobieltje.

7 december 1965: vriend en confrater Jan Lohman
sterft in zijn eentje de dood. Met pater Lescrauwaet
en het kruis voorop, de familie daarachteraan,
hebben we hem in Driehuis toevertrouwd aan de God
van hemel en aarde. In paradisum.
Crisis. Ik ga. Op goed geluk af. Probeer een jaartje
theologie in Nijmegen om het af te leren. Maar dan
toch echt naar Amsterdam. Studie Nederlands: de
taal van Wolkers/Reve/Oosterhuis en de straat. Licht

Vanaf 1971 met hart en ziel gewerkt op het Ichthus
College (Missiehuis/Paulinum). Leraar Nederlands in
het voetspoor van Peter van Belkom. Eerst fulltime,
later in deeltijd met mijn vrouw (levensbeschouwing)
die de ernstig zieke Paul Ritchi kwam vervangen.
Rector is de onverwoestbare Jan van de Geijn,
gesterkt door een restgroep onverstoorbare paters
(msc en wp) en een aanstormend legertje leken.
Ook vrijwilligerswerk gedaan. Achtereenvolgens:
jongerenmissen Goede Raad Beverwijk met Martien
de Goede, liturgiegroep Kritische Gemeente
IJmond, redactie Kerkewerk dekenaat Beverwijk
met Bertus Stuifbergen, docent Hebreeuws Leerhuis
Kennemerland, kringloopwinkel De Groene Ezel
Heemskerk, RTV-IJmond Schatten van Jan en
taalhulp voor de familie Zahwari uit Syrië. Tussendoor
de tijd genomen om overspannen te worden
inclusief therapie.
En zo werd het avond en morgen, deze dag.
Bang voor spoken in het donker soms. Nog steeds
niet uitgeleerd. Mazzel gehad. Deo gratias. Tof.
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Introibo

Een bijzondere herinnering aan het tuinfeest
de man die de plaatjes draaide of hij
het lied dat bij Bea’s rokje hoort ook in
zijn repertoire had. En jawel hoor… hij
vond het! In de hoek waar ik zat werd
meegezongen, want het werd herkend.
Een bewoner raakte geëmotioneerd, maar
de arm van Bea om haar heen gaf troost.
Een andere bewoner, die dementie heeft,
zong het eerste couplet helemaal mee.
Een ontroerend moment. Zomaar op
’t tuinfeest!

Uit huis
voor dag en nacht
Thuis
in het missiehuis
Bij paters en broeders
kind aan huis
De poort gesloten
ramen wijd

We hebben het lied op internet gevonden:

Banken hard
bruin het brood

Het Angelus klept in de verte
in tonen zo zuiver en hel.
De grootmoeder knielt op de drempel
de kinderen zij staken hun spel.
Grootmoeder bidt: Onze Vader
de kinderen zij zeggen ’t haar na.
Een zonnestraal glijdt door het lover
een glimlach, een glimlach van ‘s
Heren gena.

De tijd wordt geluid
tot de orde van de dag
Studie en gebed
tussen refter en cour
De kapel in geuren
en kleuren van heiligheid
Jean-Francois Millet: het Angelus

Regels helder als Latijn
vloeien uit in kyrie eleis
Gregoriaans de onderstroom
op hoogtij Mozart
Hemelwaarts de gang
naar het gat van de zolder
Bedden in het gelid
voor het welterusten
Het lichaam doet
het wonder van de nacht
De geest gevlogen
in de gloria
Mijn hart bonst
in Gods hand
Uit huis
voor dag en nacht
Thuis
in het missiehuis
Bij paters en broeders
kind aan huis

Gedicht geschreven door Jan de Wit

Wat was het een gezellige middag op
5 juli. Het team Welzijn nodigde ons
uit voor het tuinfeest met het thema:
Oude Ambachten. Terug dus naar de
vooroorlogse jaren toen er nog veel
handarbeid werd verricht. Er stond een
mandenmaker en er was een stand
met volks schilderen. De muziek die
werd gedraaid klonk de tachtigplussers
bekend in de oren. Het bracht sfeer en
gezelligheid.
Bea van Nooy, woonbegeleidster van
Gaudete, had een speciaal rokje voor
deze middag aangetrokken. Een rokje
gemaakt van een oud wandkleed, waarop
een tafereel geborduurd was, dat voor de
ouderen onder ons nog bekend is: een
biddende man met zijn vrouw in het veld.
De afbeelding herinnert ons aan het (voor
deze generatie) bekende lied: Het Angelus
klept in de verte… Om twaalf uur in de
middag luidde de kerkklok van stad en
dorp het Angelus. Men knielde neer en
bad De engel des Heren.
In ons geseculariseerde West-Europa
klept het klokje om 12 uur niet meer. Maar
op heel veel plaatsen in de wereld hoort
men nog steeds deze oproep tot gebed.
Bea was verbaasd dat haar rokje zo’n
mooie herinnering opriep. We vroegen
-5-

Zij bidt ‘O God schenk uwe zegen
ook over dee’z kinderkes klein.
En wees hen nabij met uw liefde
als ik niet meer bij hen kan zijn’.
Grootmoeder bidt: Onze Vader
de kinderen zeggen ’t haar na.
Een zonnestraal glijdt door het lover.
een glimlach, een glimlach van ’s
Heren gena.
Wat een prachtig moment van
onthaasting! Daar kunnen we in deze tijd
nog wel wat van leren. Het lied verwijst
naar De engel des Heren, een gebed
waarbij we het kerstmysterie overwegen:
De engel des Heren heeft aan Maria
geboodschapt en zij heeft ontvangen van
de heilige Geest. Zie de dienstmaagd des
Heren, mij geschiede naar uw woord.
Het woord is vlees geworden en het heeft
onder ons gewoond. Bid voor ons heilige
Moeder van God, opdat wij de belofte
van Christus waardig worden.
In de nieuwe tijd is dit gebed in de
vergetelheid geraakt. Toch hoort dit lied
bij de “Geestelijke Oude Ambachten”.
Het gebedsleven was vroeger verweven
met het dagelijks leven, zoals nu nog
de kloosterlingen in Notre Dame hun
gebedstijden hebben. Ook al luidt het
Angelusklokje niet meer.
Zuster Lies Alkemade

HENK LOOGMAN WAS VOOR MIJ DE EYE-OPENER’
Het gesprek met Piet van Mensvoort
opent met het wegwerken van
misverstanden rond de naamgeving van
waar hij werkte: Hij heeft gewerkt in
Nederlands Nieuw Guinea, tegenwoordig
Papua geheten, een provincie van
Indonesië, niet te verwarren met Papua
Nieuw Guinea. Piet heeft daar dertig
jaar gezeten, van 1962 tot 1993; hij
heeft grotendeels gewerkt in parochies,
waarvan het merendeel al katholiek was.
Wat merk je nu van de andere cultuur
waarin zij altijd geleefd hebben en nog
leven?
Alles, ze passen alles in hun cultuur. Alles
wat de pastoor vertelt, wordt naadloos
overgezet in hun traditie. Als ik vertel over
Maria, zeggen ze heel enthousiast dat
bij hun voorouders ook zo’n Maria was,
en als ik het had over Jezus: wij hadden
ook zo’n verlosser. Zij hebben er geen
enkel probleem mee dat een verhaal niet
honderd procent waar is, bij ons moet
het altijd kloppen. Ik heb eens in Volzin
gelezen: een christen is een heiden in het
diepst van zijn gedachten. En daarmee
was bedoeld: pas toen iemand het verhaal
van Jezus begon te vertellen alsof hij een
Germaan was, werd hij hier geaccepteerd.
Zo werkt dat ook bij de mensen in Papua.
En de overtuiging, dat er krachten
werkzaam zijn, die wij niet kunnen
bevatten?
Alles wat ik niet snap kan niet waar zijn.
Dat is je reinste onzin. Jij kent Henk
Loogman. Dat was voor mij de eyeopener. Daarvan wist ik zeker, dat hij de
boel niet bedonderde. En ik heb zoveel
voorbeelden van hem meegemaakt. Hij
beheerste natuurkrachten, waarvan wij
niet weten hoe het werkt. Bv. een zuster
van hier, die het ontzettend in haar rug
had. Volgens de dokter is het geen hernia,
maar wat dan? Ze stuurt een brief naar
Henk Loogman, en hij reageert: die derde
rechterkies boven, die moet je laten
trekken. Ze gaat naar de tandarts met die
vraag, de tandarts maakt een foto van
die kies, en die zegt: die kies trek ik niet,
die mankeert niets. Uiteindelijk heeft de
tandarts die kies toch getrokken; blijkt die
kies hartstikke rot te zijn, en haar rugpijn
is over. Begin jaren zeventig hoorde ik het
volgende verhaal (dit verhaal staat ook in
een artikel van Piet in het MSC-bulletin van
juni 2018): Papua’s in een dorp verderop

in het binnenland wilden rijst verbouwen.
Zij waren ervan overtuigd dat je om
goede rijst te krijgen de aanplant moest
besprenkelen met mensenbloed. Dus
wachtten zij een eenzame dorpsgenoot
op, die uit zijn tuin kwam, doodden hem,
sneden hem open, haalden al het bloed
uit zijn lijf, zijn hart werd uitgewrongen
en van bloed ontdaan. Daarna plakten ze
alles weer dicht, spraken een aangepaste
spreuk uit en de man stond weer op
en liep naar het dorp. Daar zei hij door
een slang gebeten te zijn en viel dood
neer; moeilijk te geloven! Ik vertelde dit
verhaal op een vergadering van pastoors
en pastoraal werkers. Toen stond er een
pastoraal werker op en zei: Als jullie
dit onzin vinden, dan kun je het beste
teruggaan naar Nederland, want dan heb
je ons niets te vertellen. Wij zijn ervan
overtuigd dat dit zo gebeurt. Het betekent
dat je hun denken moet respecteren.
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Maar zo’n verhaal geloof je toch niet?
Daarom zeg ik ook: moeilijk te geloven,
ook voor mij. Maar ik zal nooit zeggen dat
het niet waar is. Er zijn krachten die in de
wereld werkzaam zijn; dingen die wij niet
snappen, maar die wel effectief werkzaam
zijn. Ik maakte trouwens ook nog een
typisch verhaal mee. Ik word zondags na
de mis bij een man geroepen, die net
gestorven is. Ik ga naar die man toe om er
te bidden en om een afspraak maken over
hoe hij ‘s avonds begraven zal worden.
Terwijl we daar zitten te bidden, beginnen
ze in de andere kamer te huilen. Daar ligt
zijn dochtertje met rollende ogen dood
te gaan. Ik heb daar ook nog een keer de
zegen gegeven. En ’s avonds kom je terug
voor de begrafenis, en dan vraag je hoe
het gaat met het dochtertje. ‘Oh, pastoor,
die is helemaal in orde. Die vertelde dat ze
op weg was met vader. Vader liep voorop
en zij liep een beetje achter. Ze waren op

weg naar een heel groot licht. En toen
draaide vader zich om en zei: jij mag niet
mee. Jij moet voor moeder gaan zorgen’.
En ’s avonds was ze weer helemaal beter.
Het is een meisje van een jaar of zes, kan
niet lezen of schrijven, heeft nooit van
dit soort verhalen gehoord. En dan kun
je natuurlijk wel zeggen dat het allemaal
onzin is, maar dan wil ik liever het verhaal
geloven zoals het verteld is.
Zijn er ook rituelen, die u gezien hebt?
Nee, rituelen heb ik niet veel gezien, die
houden ze grondig voor je verborgen.
Zij hebben één ding geleerd: die priesters
zijn schatten van mensen, maar die
moet je niet kwaad maken. En dat zou je
kunnen doen met rituelen. Dus die werden
verborgen gehouden. ‘Oh, nee meneer
pastoor, dat was van vroeger, dat gebeurt

nu niet meer’; en gisteren waren ze er
allemaal bij geweest.
Maar toen u uit Nederland vertrok, stond
u daar toch helemaal niet bij stil dat zoiets
bestond?
Is het moeilijk te accepteren dat die
mensen zo leven en denken?
Nogmaals: Henk Loogman heeft mijn
denken wel veranderd: hij was eerlijk en
bedonderde de boel niet. Ik erger me
gruwelijk aan mensen die er zonder meer
van uit gaan dat dit onzin is, wat ik zelf
ook had toen ik in 1962 die kant op ging.
Het is voor mij duidelijk dat er krachten
bestaan op deze wereld, die wij niet
kunnen bewijzen, maar die wel effectief
werkzaam zijn.
Gerard Noordermeer

OUDE KIEKJES

Jubilea
Jubilea bij de zusters 2 februari:
70 jaar professie, zuster Tiny Bours
65 jaar professie, zuster Kunera Klievink
zuster Martha Sturkenboom
60 jaar professie, zuster Roos Hofman

Jubilea bij de paters 28 februari:
25 jaar priester, paters Tarsis Siswanto

In Memoriam
Overleden familieleden bij de zusters:
6 nov, dhr W. van Vugt
broer van zuster Fidelis van Vugt
10 nov, dhr F. Sweep
broer van zuster Liesbeth Sweep
21 nov, dhr G. Boerlage
zwager van zuster Francesco Moens
22 nov, dhr. N. Zoontjens
broer van zuster Benedicte Zoontjens
30 nov, dhr A. Hoogeland
broer van zuster Gretha Hoogeland.

Pater
Henk Kuipers
(1930 — 2018)

In het vorige oude kiekje ziet u het
toneelstuk “De ondergang van de Eppie
Reina”. Daarover schrijft Gerrit ter Wierik,
“Ik ben nog de enige, die in leven is.

Het stuk is opgevoerd onder leiding van
pater Guus van Helvoirt. Het is voor de
eerste maal opgevoerd bij het jaarlijkse
patroonfeest van de provinciaal overste.
En wie zijn die mannen:
zittend v.l.n.r.: Lau Groot, Jan van Hienen
en Arnold van Ewijk en staand: Simon
Alleman, Gerard van den Bosch en Gerrit
te Wierik”.
Op het nieuwe ‘oude kiekje’ ziet u een
groepje zusters. De vraag is: herkent u ze?
Is het een toevallig groepje? Herkent u de
locatie? U kunt uw reacties doorgeven aan
de redactie.
Gerard Noordermeer
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Henk werd op 15 april
1930 in Den Haag
geboren. In september
1943 ging hij naar de
Apostolische School in
Driehuis. Na zijn opleiding op het
kleinseminarie begon hij in september
1950 met zijn noviciaat in Berg en Dal,
die hij afsloot met zijn religieuze professie
op 7 november 1951. Daarna kreeg hij in
Brummen zijn filosofische vorming en
volgde hij de theologieopleiding in Stein.
Zijn priesterwijding was op 1 september
1963 in Stein. Tussen zijn afronding van
de theologie en de priesterwijding zat een
periode van 6 jaar, waarvan hij de eerste
jaren prefect was op het Klein Seminarie in
Driehuis, daarna kantoorwerk deed en vanaf

1959 tot augustus 1963 docent was op het
seminarie ‘Saint Louis’ in Frankrijk. In die
periode behaalde Henk zijn M.O.-A Frans.
Hij heeft zijn hele leven lang een grote
belangstelling voor Frankrijk behouden
en er vele vriendschappen opgebouwd.
Henk heeft zich vijftien jaar ingezet voor het
parochiepastoraat. Daarna vooral voor de
MSC en deed dat zo lang, omdat hij ook op
zijn oude dag nog wilde doorwerken. Hij
was secretaris van de provinciaal overste,
samensteller van de Constituties in het
Nederlands en beheerder van het MSCnecrologium wereldwijd. Dat alles deed
hij uiterst secuur, omdat hij een perfectionist
was. Zijn belangstelling ging ook uit naar
andere zaken. Hij loste graag cryptogrammen
op, hield de kranten nauwkeurig bij en
bouwwerkzaamheden in de buurt hadden zijn
dagelijkse aandacht. Meerdere malen sloot
hij zich aan bij de Bouworde als aalmoezenier,
maar ook om stevig mee te werken. Henk
heeft zichzelf het werken met de computer
aangeleerd, zelfs al in de tijd dat de meeste
medebroeders nog van een typemachine
gebruik maakten. Op een dieper niveau
dacht hij na over theologie en spiritualiteit.
Vakanties waren voor hem een feest. Samen
met zijn zussen naar zijn vrienden in Frankrijk
en zoals georganiseerd door De Wever
in Nederland. Dan kon hij zich helemaal
ontspannen. Henk was al een tijd ziek en
was daarvoor ook behandeld. De laatste
weken ging hij hard achteruit. Toch kwam
zijn overlijden onverwacht snel. Hij is rustig
overleden op 15 oktober 2018 en we bidden
dat die rust nu voor altijd bij hem blijft.

Zuster
Hélène Backx
(1915 — 2018)
Zuster Hélène werd
geboren in Teteringen
op 18 februari 1915.
Als kind ging ze al met
haar moeder op
bedevaart naar Sittard en zo maakte ze al
vroeg kennis met Onze Lieve Vrouw van
het heilig Hart. Op 21 januari 1938 deed
ze haar intrede in onze Congregatie en op
25 augustus 1939 deed ze er haar eerste
professie. Ze bracht haar diploma van de
Landbouwhuishoudschool mee en bleek een
goede naaister. Ze ging eerst studeren voor
een Onderwijsbevoegdheid en voor haar
diploma coupeuse. Nu was ze klaar om les te
geven aan de naaischool in Hapert. Na goed
drie jaar kreeg ze echter een benoeming
als overste in Pension Mariëngaarde,
daarna nog in Fatima, in het Moederhuis,

in Arnhem en tenslotte in het retraite- en
vakantiehuis “Marie-Louise” in Nijmegen,
waar ze haar mooiste jaren beleefde en waar
ze graag over vertelde. Ook was ze nog
tien jaar in Hooglanderveen, als portierster
en chauffeuse voor de zusters. Dit laatste
deed ze ook nog toen ze in “Kasteel Stein”
woonde. Ze heeft er heel wat ritjes gemaakt!
Zuster Hélène was opgewekt van aard
en zeer belangstellend voor alles wat er
gaande was in Kerk, Congregatie en wereld.
Dit heeft ze behouden tot op hoge leeftijd.
Ze was er altijd bij als er ergens activiteiten
waren en toonde haar belangstelling en als
ze de kans kreeg vroeg ze de microfoon om
haar woordje te doen. In 2015 mocht ze
haar 100ste verjaardag vieren en daar heeft
ze nog veel plezier aan beleefd! De laatste
jaren zag ze slecht en ook haar gehoor werd
minder, ze ging naar de hemel verlangen.
Na een korte ziekte kwam de Heer op
20 september 2018. Zuster Hélène, rust nu
in vrede.

Zuster
Angelica van der Klauw
(1926 — 2018)
Zuster Angelica werd
geboren in Woubrugge
op 14 mei 1926. Op
21 januari 1946 deed
ze haar intrede in onze
Congregatie, waar ze op 25 augustus
1947 haar eerste professie deed. Na een
voorbereiding ging ze naar de kweekschool
aan de Oude Dijk en behaalde haar diploma
voor onderwijzeres en later ook haar
hoofdakte. Ze werkte in de meisjesschool
in Eindhoven; daarna volgden Santpoort,
Waspik en Overdinkel. In Klazienaveen gaf
ze les aan de huishoudschool. Met al die
ervaringen werd ze in 1969 benoemd voor
de missie in Merauke, toen Irian Barat, (nu
Papoea), waar ze ook in het onderwijs kwam.
Na twee jaar werd ze Regionaal overste.
Ze was toegewijd, praktisch en doortastend
in haar beleid. Ze had zorg voor de zusters,
heel bijzonder ook voor hun geestelijk
leven. Ze zorgde dat de zusters op de
buitenposten niets te kort kwamen. In 1968
hadden de “Helpsters van Christus”, een
inlandse Congregatie, zich aangesloten bij
onze Congregatie. Hun toekomst lag zuster
Angelica nauw aan het hart. Ze heeft er voor
gezorgd dat ze de nodige vorming kregen
en gaf hun eigen missieposten, apart van de
Nederlandse zusters. Na 14 jaar mocht ze
haar taak overdragen aan een Indonesische
zuster. Zelf werkte ze nog enkele jaren in
Mindiptana, waar ze veel goed heeft kunnen
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doen voor de zwaarbeproefde bevolking.
In 1991 ging ze terug naar Nederland.
Al gauw was ze daar weer leidster van
een communiteit en werd ze benoemd in
het provinciaal bestuur, waar haar inbreng
welkom was. Toen ze het daarna wat rustiger
aan mocht doen kreeg ze nog de zorg
voor de refter; ze was een actief lid van de
“Werkgroep Contakt” (ons provincieblad) en
begon met de organisatie van een jaarlijkse
bedevaart naar Sittard, helaas heeft ze daar
de laatste jaren zelf niet meer aan deel
kunnen nemen. In 2011 werd ze onverwacht
getroffen door een hersenbloeding. Na
revalidatie kwam ze wonen op Gaudete.
Er volgden zeven jaar met grote
beperkingen. Ze was gebonden aan de
rolstoel en werd afhankelijk van zorgende
handen. Met bewonderenswaardige moed
en geduld heeft ze dit gedragen. Ze bleef
blijheid uitstralen en was dankbaar voor wat
voor haar gedaan werd. Ze bleef steeds
geïnteresseerd in anderen en was graag bij
haar medezusters. Haar sterke geloof heeft
haar ongetwijfeld de kracht gegeven om
dit lijden aan te kunnen. Op het feest van
Allerheiligen werd duidelijk dat de Heer zou
komen en twee dagen later, op 3 november,
is ze heel rustig van ons heengegaan. Haar
gedachtenis blijft, zowel hier als in de missie.
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