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In gelovige verbondenheid met Jezus Christus,
   met elkaar en met alle mensen
   wijden wij ons aan de uitgroei van het Rijk Gods
   in onszelf,
   in onze gemeenschap,
   in de kerk
   en in de wereld waarin wij leven.
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Omslagfoto: 
Samen met anderen

Deze foto is genomen door Kees van de Wiel. Hij hield van Chili en hij hield van de Chilenen.
De mensen op deze foto kenden elkaar aanvankelijk nog niet, ze dragen badges met hun naam.
Maar ze staan open voor elkaar.
Hun monden spreken en hun handen onderstrepen hun woorden.
Hun oren en ogen staan open.
Er ontstaat verbondenheid.

De dag is koud begonnen, ze dragen truien.
Maar nu staat de zon hoog aan de hemel, de schaduwen zijn kort.
Deze mensen vinden warmte bij elkaar.

De boompjes zijn pas aangeplant,
maar ze zullen uitgroeien tot een pergola.
Zo ontstaat een plaats van verbinding en bezinning.

De tekst op de omslag is genomen uit de Leefregel van de broeders FIC.
Die Regel begint met enkele kerngedachten.
De tweede daarvan luidt:

 “In gelovige verbondenheid met Jezus Christus,
   met elkaar en met alle mensen
   wijden wij ons aan de uitgroei van het Rijk Gods
   in onszelf,
   in onze gemeenschap,
   in de kerk
   en in de wereld waarin wij leven.”

Van de Redactie
Samen met anderen                 

 
“Als mens leven wij in deze wereld
samen met alle andere mensen.
Zoals ieder mens wensen wij van ons leven het mooiste te maken,
dat ervan te maken valt.”
Zo luiden de eerste zinnen van het eerste artikel van onze Konstituties/Leefregel.
In dit eindejaarsnummer van Oriëntatie herdenken wij vier medebroeders
die geprobeerd hebben om van hun leven iets heel moois te maken.

Samen met anderen.
Kees van de Wiel deed dat met mensen van allerlei slag in Chili.
 “Land en volk van het mooie Chili,
   draag ik steeds in mijn hart mee.”
Kees Zonneveld werkte samen met zijn medebroeders voor de jeugd in Malawi.
 “Wie velen tot gerechtigheid heeft onderwezen,
    zal schitteren als een ster aan de hemel.”
Roeland Knufman zette zich in als leraar in Nederland en als zorgvrijwilliger in Den Haag.
 “Alles wat je gedaan hebt voor de zwakken en noodlijdenden,
   heb je voor mij gedaan.”
Jos Lefeber was dienstbaar aan dove kinderen en aan religieuzen.
 “Steeds stond hem voor ogen om dienstbaar te zijn
   voor degenen die zijn levenspad kruisten.”

Zij kregen vele jaren om samen met anderen op te trekken.
Kees van de Wiel werd 83, Kees Zonneveld 90, Roeland 85 en Jos ook 90 – op een paar dagen 
na.

Artikel 1 gaat verder met:
“Zoals ieder mens vragen wij om het diepste, het meest volkomen geluk.
  Zo goed mogelijk mens zijn,”
Deze vier broeders zijn gelukkig geweest,
omdat zij geprobeerd hebben zo goed mogelijk mens te zijn.

Wij wensen elkaar een gelukkig 2022 toe,
wij wensen elkaar toe zo goed mogelijk mens te zijn,
samen met anderen,
samen met alles wat leeft en sterft,
samen met de Andere
die steeds opnieuw in ons hart geboren wil worden.

 
Wij danken u, lezeressen en  lezers, voor de aandacht die u aan ons blad geeft.
 Zonder u zou onze inzet voor dit blad niets betekenen.
 We doen het samen.

franswils@hotmail.com
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In Deo
Kees van de Wiel
(Cornelis Josephus Adrianus,
Hermano Waldo)

Door Lo Koeleman FIC

Kees is geboren op 23 september 1938 in Waal-
wijk. Hij legde zijn Geloften in de FIC af op 15 
augustus 1959. Op 23 oktober 2021 overleed 
hij in het academisch ziekenhuis in Maastricht.

De twee mannen die het – na de dood van Jezus 
van Nazareth – niet meer zo zien zitten, zijn een 
beetje het evenbeeld van Kees - die we vanmid-
dag uitgeleide doen – en mij, die ruim zestig jaar 
met hem optrok: in Chili en in Maastricht.

Ze zijn een beetje de weg kwijt, die twee man-
nen. Er doen tegenstrijdige verhalen de ronde, 
die hen onzeker maken. En ze besluiten ‘de boel 
de boel te laten’, en hun eigen stekkie op te zoe-
ken. 

Wonderwel kruist een vreemde Man hun pad. Hij 
stelt hen gerust, geeft uitleg, laat hen zien dat al-

les helemaal goed komt. Van de twee terneerge-
slagen, bange mensen maakt hij blije, bevrijde 
mensen.

Dit vind ik tekenend voor het leven van Kees on-
der ons. En daarin herken ik zélf ook mijn weg 
door mijn leven, dichtbij hem.

Kees was een mens die zich nooit op de voor-
grond plaatste. Hij was, zoals in de rouwbrief 
staat, ‘een stil water met diepe gronden’.
Als je Kees een beetje kende, ontdekte je dat hij 
een zeer bewogen man was: hij had oog voor de 
verdrukten, stond naast de armen, was bemoe-
digend voor jongeren die hij begeleidde, liet ze 
dansen en zingen. Een opréchte volgeling van 
onze stichter, Mgr. Louis Rutten.
Meer dan zestig jaar van zijn leven was Kees be-
wogen om mensen. Op zijn geheel eigen wijze: 
in stilte helpend, nooit opdringerig.

Hij werd in Waalwijk geboren ná zijn twee zus-
sen, vóór zijn broer Henk wiens overlijden hem 
erg getroffen heeft; zij konden het samen heel 
goed vinden. Steeds als Kees op verlof kwam, 
wachtte hem een warm welkom bij zijn familie, 
en vooral bij zus Jeanne. 

Henk en Kees gingen naar de broederschool, 
waarbij Kees getroffen werd door de goede 
omgang van de broeders met elkaar. Dat was 
een stel mensen waar hij wel bij wilde horen. In 
1952 ging hij naar de vakschool van de broe-
ders in Maastricht en werd door broeder Borgias 
Schrurs tot timmerman opgeleid.

Kees vertelde eens in een interview:
“Toen ik eens in maart 1961 in de benedengang 
van De Beyart liep, kwam ik de generaal overste, 
broeder Avellinus tegen. Hij hield mij staande en 
zei tegen mij: “Broeder Ewald, je mag van mij 
een bezoek brengen aan jouw ouders in Waal-
wijk. Je mag ze gaan vragen of ze het goed vin-
den dat jij in Chili de mensen gaat helpen.” Ik 
was ontzettend blij met die vraag. Het was altijd 
mijn liefste wens geweest om in een van onze 
gebieden buiten Nederland voor medemensen 
te gaan werken!

Toen bleek dat mijn ouders deze uitverkiezing 
erg fijn voor mij vonden, en dat er zó aan dit ver-
langen vorm werd gegeven. Voor mij paste dit 
precies in mijn leven als broeder: me in te zet-

ten voor mensen die het niet goed maken, náást 
hen gaan staan, en ze het gevoel geven dat ze 
als mens écht de moeite waard zijn. 

Meer dan vijftig jaar heb ik de kansen aangegre-
pen, om in Chili hen dit gevoel bij te brengen. 
Niet alleen in school bij de jongeren, maar ook 
in de beleving van hun rijke cultuur, in het uitdra-
gen van hun folklore en hen concreet te helpen 
bij het opbouwen van een nieuw bestaan.
Toen ik met broeder Aurelius Gilsing, na een we-
kenlange bootreis, in Valparaiso in Chili voet aan 
wal zette, gaf me dat een gevoel van blijheid en 
bevrijding. Een moment van groot geluk!” 
(tot zover Kees)

Kees’ eerste taak was het onderhoud van onze 
huizen en scholen. Hij maakte tientallen school-
banken en schoolborden (naar Nederlands mo-
del uiteraard) die de jaloezie van andere scholen 
opwekten. Later kwam hij te werken op de tech-
nische school in Santiago, waar wij samen met 
andere broeders en leken prachtig werk hebben 
kunnen doen.

Ondertussen had Kees nog even in Nederland 
ervaring opgedaan met het auto- en garagebe-
drijf, en leidde hij op onze school jongens en 
meisjes op voor automonteur. Later werd hij be-
noemd tot hoofd van de technische afdeling aan 
onze school.
 

Bij gelegenheid van een feestelijk gebeuren or-
ganiseerde Kees met leerlingen een volksdans-
groep, gebaseerd op de rijke traditie daarvan in 
Chili. Dit optreden liep in de loop der jaren uit 
tot een grote inzet voor de Chileense cultuur, hij 
bracht meer dan 35 dansgroepen in heel Chili 
op de been en liet jongeren en publiek volop ge-
nieten van hun landeigen cultuur. Het gaf hen 
een gevoel van trots en ze groeiden daardoor in 
hun weerbaarheid als mens.

Vanaf het jaar 2001 tot in 2013 legde Kees zich 
toe op een aantal projecten die een bijzondere 
bijdrage waren voor de inheemse bevolking van 
Chili. Wij waren bevriend met een Belgisch lid van 
de Internationale Bouworde, Felix Rogiers. Deze 
man leidde een timmerwerkplaats voor jongeren 
die hij leerde meubels te maken, waardoor ze hun 
kost konden verdienen. Via Felix kwam Kees in 
contact met arme vissersgezinnen en samen leer-
den ze hen hun eigen huis te bouwen, compleet 
met sanitair en elektriciteit. Kees laste zelfs stukje 
voor stukje een stalen watertoren bij elkaar.

Hij zette zich onder meer in voor een project voor 
boerenfamilies in de bergen. Hij leerde vrouwen 
om regenwormen te kweken, die humus produ-
ceerden wat verkocht werd aan de kwekers van 
avocado’s; opnieuw een manier om in het eigen 
onderhoud te voorzien.

Kees en Lo in Chili, jaren negentig
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Kees vond in deze activiteiten erg veel voldoe-
ning. Als je hem met de mensen bezig zag, keek 
je naar een broeder die zijn kwaliteiten inzette 
voor medemensen die geen levenskansen had-
den. Hij schiep daarmee ook kansen voor bevrij-
ding, vrede, zelfvertrouwen.

Wanneer we terugkijken op het leven van Kees 
zien we een zeer goedwillende man die zijn ca-
paciteiten op technisch, bouwkundig en cultureel 
gebied in dienst stelde van anderen. Hij heeft 
hiermee veel mensen in Chili een gelukkiger le-
ven bezorgd. Het droeg ook bij tot een gevoel 
van zélfrespect, van je een nuttig mens te voelen.

Jammer was het dat hij vaak niet in staat bleek 
hierover in eigen kring te communiceren. Veelal 
hield hij deze inzet en bewogenheid om mensen 
vóór zich. Wanneer je hem erover aansprak en hij 
deze belangstelling oprecht voelde, kon hij uitge-
breid het woord nemen, met een stralend gezicht 
en ook wel trots. Dan maakte je de échte Kees 
van de Wiel wakker: een bewogen mens.

Het laatste half jaar ging zijn gezondheid erg ach-
teruit. Een opname in het academisch ziekenhuis 
in Maastricht was noodzakelijk. Het was hem 
moeilijk zijn ziekte te aanvaarden, maar hij was 
erg dankbaar voor de zorg en de belangstelling 
die men hem bood.

In zijn slaap ging hij van ons heen afgelopen za-
terdag, 23 oktober.

Familieleden en medebroeders nemen afscheid 
van een man die zijn roeping trouw bleef. Af-
scheid van een intens goed mens, die commu-
nicatief wat onhandig was om duidelijk te maken 
wat hem zozeer bewoog: goed te zijn én goed 
te doen aan medemensen die in de verdrukking 
waren geraakt.

Als tochtgenoot van Kees kan ik en kunnen wij 
ons afvragen of hij een gelukkig leven heeft ge-
had. Antwoord: Ja, want hij wist dat hij bijdroeg 
aan het geluk van anderen. Ik meen oprecht dat, 
ondanks zijn gesloten karakter, wij in hem een 
mens verliezen die een eervolle plaats verdient in 
het hiernamaals.

Kees mag eindelijk rusten in vrede.
Hij laat een kostbaar leven achter zich.
Wij zijn hem daarvoor heel erg dankbaar.

Glimlach
Amigosfic Chile 

“Het land en volk van het prachtige Chili 
draag ik altijd bij me in mijn hart” 
zei Kees van de Wiel eens. 

Stille held, tot ziens! 
Dank je wel voor je getuigenis van liefde, 
vooral voor de onderdrukten en de nederigen, 
met toewijding en vrijgevigheid, trouw, 
discipline en tederheid.

“Dat je er niet meer bent doet pijn, 
maar de herinnering aan jou 
roept altijd een glimlach bij me op.” 
(Edgar Jackson) 

Boven: Kees in 1961 als jonge broeder. In 1962 
vertrok hij naar Chili, waar hij ruim vijftig jaar zou 
blijven wonen en werken. 

Onder: Kees in 2012 in Maastricht
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Dank aan het leven

 
Dank aan het overvloedig leven
dat mij zoveel heeft gegeven
dat ik zwart en wit zo duidelijk kan zien
en sterren die omhoog verglijden en
de enige die ik uit duizend onderscheidde
 
Dank aan het overvloedig leven
dat mij zoveel heeft gegeven: klanken, letters
van het ABC gaven mijn denken woorden mee
als ‘moeder’, ‘broeder’, ‘licht dat straalt’ en
op de weg van mijn geliefde daalt
 
Dank aan het overvloedig leven
dat mij lachen leerde, wenen,
geluk van ongeluk liet onderscheiden,
tragiek waarvan mijn lied nu zingt,
een zang die ook in U weerklinkt,
 
mijn zang die in ons allen zingt.

Violeta Parra, 
vert. Fred de Haas

Hiernaast de vertaling van 
het lievelingslied van Kees, 
Gracias a la Vida. Op deze 
pagina’s verder foto’s uit 
zijn geliefde Chili

Boven: Kees met mensen die hij geholpen had kassen te bouwen. Onder: met de mensen van 
Colliguay die hij hielp een streekmuseum op te zetten. 

Gé van Vugt: “Wat Kees heel graag deed was de bergen in gaan, onderzoeken, de mensen 
ontmoeten. Kees werkte met de mensen samen om te proberen werk te creëren voor hun eigen 
bestaan. Ik herinner me dat Kees niet wilde dat ze wisten dat hij broeder was…”
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Op de technische school waar Kees heel veel jaren heeft gewerkt als leraar automonteur is er een 
eucharistieviering geweest om Kees te gedenken. De viering vond plaats op de patio die mede door 
Kees was ontworpen. Er is ook een herdenkingsbord geplaatst voor hem

Hieronder zijn oud-collega’s aan de school 

Boven: Kees met zijn geliefde folkloregroep 
die hij ook begeleidde naar uitvoeringen

Middenfoto: Kees met medebroeders 
Patricio en Eko

Boven: Kees bij de vrienden 
in Maipú waar Willy Diepen-
daal zijn onderdak had

Links: de technische school 
in Santiago helpt het project 
voor gehandicapte kinderen 
in Buín

Rechts: Kees met de collega’s op school

Onder: Kees krijgt een aandenken van de directeur, 
die een oud-leerling van hem is
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In Deo
Kees Zonneveld
(Cornelis Maria)

door Wim Swüste FIC

Kees is geboren op 25 januari 1931 in Haarlem. 
Hij deed zijn professie in de FIC op 15 augus-
tus 1951. Op 14 november 2021 overleed hij in 
het WZC De Beyart in Maastricht.

We hoorden zojuist in het evangelie van Lucas, 
dat Jezus 36 koppels uitzond om verkennend 
werk te gaan doen voor zijn zending van vrede 
en gerechtigheid. Twee aan twee door Jezus 
aangewezen.

De leerlingen van Jezus kregen een duidelij-
ke boodschap mee. Aanwijzingen voor bij een 
goede óf slechte ontvangst, wat ze als bagage 
mee mochten nemen, instructies om je aan te 
sluiten bij wat medemensen te bieden hadden. 
Het loog er niet om. De uitgezonden tweetallen 
waren aan degelijke regels gebonden.

Wat de opdracht was die Kees bij zijn zending 
ontving, hoorden we in de eerste lezing uit de 

Leefregel van de Broeders FIC. Kees nam die re-
gels zeer ter harte. Toen hij onlangs zijn zeventig 
jaar broeder-zijn vierde, herhaalde hij nog eens 
wat zíjn opdracht was: 

totale beschikbaarheid, 
steeds bereid zijn tot samenwerking met de 
mensen om je heen, 
je goed voorbereiden op je zending en
je ondergeschikt willen maken aan de mensen 
vóór en mét wie je werkt en... 
je blijvend vormen.

Op zijn zending in Malawi, die ruim veertig jaar 
duurde, gaf hij aan deze opdracht op een zeer 
goede wijze vorm. Hij ging er – eerlijk gezegd 
– trots op dat hij hiervoor de kracht had opge-
bracht. Daar kunnen wij, als familieleden en me-
debroeders, alleen maar respect voor hebben. 
Daarom vinden we dat Kees veel lof verdient. En 
de Eeuwige zal die lof van harte kunnen onder-
schrijven.

Kees bracht zijn jeugd door in Haarlem en zat bij 
de broeders op school. In de zesde klas kreeg hij 
les van broeder Edwinus. Die bleek een goede 
werver voor roepingen voor onze congregatie: 
in september 1943 ging Kees met nog vier klas-
genoten naar het juvenaat in Simpelveld. Thuis 
in Haarlem was het bij het gezin Zonneveld ar-
moe troef. De oorlogsellende trof het gezin zeer: 
bloembollen en suikerbieten als maaltijd. Iets 
anders schafte de pot niet.

Onlangs vertelde Kees nog dat hij het in het no-
viciaat erg naar zijn zin had: ‘Het was een heel 
fijne groep. Er is bijna niemand van uitgetreden 
en ik vind het fijn dat we met vier man nog ons 
70 jarig feest kunnen vieren”.

Op 5 januari 1963 gaat hij samen met George 
van de Leur en Hortensius Meeuws naar het Afri-
kaanse Nyasaland. Hij krijgt als taak om docent 
te worden aan de kweekschool in Mary View. 
Daar geeft hij les in wiskunde. Samen met de 
studenten maakt hij leermiddelen voor de kinde-
ren van de lagere school. Zijn eerste jaren zijn er 
erg moeilijk vanwege de onlusten. Het land wil 
zelfstandig worden en kiest een nieuwe naam : 
Malawi.

Bij zijn aankomst wordt Kees getroffen door de 
ontzettende armoede en ellende onder de be-
volking. “Maar”, zegt hij later, “de mensen en de 

kinderen waren erg warm en hartelijk. Fantas-
tisch, gewoon!”

Met de antropoloog pater Schoffeleers legte hij 
de gewoonten en gebruiken van de inlandse be-
volking op foto’s vast. De opnames ontwikkelt 
hij zelf in zijn donkere kamer, en die worden la-
ter in een boek vastgelegd. “Hierdoor kreeg ik 
een steeds beter zicht op mens en cultuur in dit 
prachtige land.”

In het midden van de zestiger jaren krijgt Kees de 
opdracht om theologie te gaan studeren op de 
universiteit van Berkeley in de Verenigde Staten. 
Hij haalt daar zijn Masters Theologie en gaat aan 
het Groot Seminarie in Zomba, Malawi, les ge-
ven aan de 75 toekomstige priesters. Met groot 
genoegen kan hij op deze periode terugzien.

Ook voor zijn eigen medebroeders zet hij zich 
veelzijdig in. Hij bekleedt de functie van provin-
ciaal econoom en woont in die hoedanigheid 
enkele internationale FIC bijeenkomsten bij. On-
dertussen merkt Kees dat zijn lichamelijke situ-
atie soms te wensen over laat. Hij moet daartoe 
een aantal malen zijn verlof in Nederland verlen-
gen. Hijzelf en zijn overheid stellen vast dat het 
beter is om voorgoed naar Nederland terug te 
keren.

Op 3 mei 2004 wordt hij lid van onze commu-
niteit in Rotterdam, na met veel pijn in z’n hart 
afscheid te hebben genomen van zijn dierbare 
Malawi en zijn aardige inwoners. “Fantastische 
mensen om méé en vóór te werken!” 
Na het sluiten van ons huis in Rotterdam, wordt 
hij lid van de Bernarduscommuniteit in Maas-
tricht. Hij toont zich daar een trouw huisgenoot 
en houdt zich dapper bij het ongemak dat hij 
steeds erger aan zijn lichaam ondervindt.

Wanneer we, bij zijn afscheid hier in de Celle-
broederskapel, aan zijn leven onder ons terug 
kijken, doen we dat met een gevoel van groot 
respect. Kees was een man die zijn vele ga-
ven waarmee hij gezegend was, nadrukkelijk in 
dienst stelde van de ander. Hij was voor familie 
en congregatie een heel aardige man, die tegen-
slag met groot geduld verwerkte. Een man die 
zijn roeping als religieus zeer goed vorm wist te 
geven. Hij genoot van het leven en wij genoten 
van hem.

Als theoloog onderrichte hij zijn studenten over 
leven en dood. Hij kon hen vol geloof vertellen, 
dat we als mens in een tijdelijk huis leven, op 
weg naar een stralend nieuw leven in de nabij-
heid van onze Schepper.

Op zijn rouwbrief staat een uitspraak van paus 
Pius XII: “Wie velen tot gerechtigheid heeft on-
derwezen, zal schitteren als een ster aan de he-
mel.”

Toen ik vannacht uit mijn raam keek, zag ik een 
opvallende mooie ster schitteren aan de hemel. 
“Kees, het zit helemaal goed met jou”, ging het 
door me heen.
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Samen met anderen
(lezing tijdens de uitvaart)

Bij gelegenheid van de viering van zijn 70-ja-
rige professie vertelde broeder Kees wat de 
leidraad is geweest voor zijn leven als Broeder 
FIC:
– leven zoals de congregatie dat vraagt;
– samen met anderen;
– je zo bruikbaar mogelijk opstellen als mede-
broeder.

Deze leidraad vinden we terug in de Leefregel 
van de broeders. 
We lezen daar nu de betreffende passages over 
aan u voor.

Bij onze apostolische inzet mag verwacht 
worden, dat wij werken wáár en zoals de con-
gregatie dit door onze overheid van ons vraagt. 
Ook wanneer dit ingaat tegen eigen verlangens, 
voorkeuren of inzichten. Dit kan soms bijzonder 
moeilijk zijn. Maar als religieus stellen wij ons 
beschikbaar. Totaal.

Deze totale beschikbaarheid brengt eveneens 
mee, dat wij van harte bereid dienen te zijn om 
samen te werken met anderen; ook in dienst-
verbanden buiten onze congregatie, ook in 
ondergeschikte posities.

Totale beschikbaarheid vraagt van ieder van 
ons, dat wij ons, zo goed en harmonisch moge-
lijk ontwikkelen. Niet alleen tijdens onze vor-
mingsjaren, maar blijvend. Een leven lang. Wie 
zich in een apostolische congregatie beschik-
baar stelt, zal zich zo bruikbaar mogelijk willen 
maken.

Het beleid van de congregatie dient geken-
merkt te worden door zorg voor blijvende vor-
ming en ontwikkeling van haar leden.

Voorbeden

Brengen wij, bij dit afscheid van broeder Kees
in groot vertrouwen
onze vragen voor de Heer van levenden en doden:
Dat broeder Kees, na zijn verdienstelijk leven
voor zijn medemensen in Malawi en in Nederland,
opgenomen mag worden in de plaats van
eeuwige vrede en rust.
Laat ons bidden:
Heer, onze Heer, wij bidden U verhoor ons.

Dat zijn inzet,
met name onder de jongeren en priesterstudenten,
niet voor niets is geweest,
zodat zij allen mogen bijdragen
aan het onderwijs en geestelijke zorg
van de bevolking van Malawi.
Laat ons bidden:
Heer, onze Heer, wij bidden U verhoor ons.

Dat de wereldleiders van nu mogen inzien
dat het volk van Afrika het meest heeft te lijden
onder de zware last van de pandemie.
Dat ze bereid zijn op een lankmoedige wijze
allen te laten delen in de hulpmiddelen
die tegen de corona aanwezig zijn.
Laat ons bidden:
Heer, onze Heer, wij bidden U verhoor ons.

Dat er jongeren gevonden mogen worden
om in het spoor van Uw leven van Jezus
Zijn werk met name in Afrika te gaan voortzetten.
Laat ons bidden:
Heer, onze Heer, wij bidden U verhoor ons.

Trouwe God,
U heeft ons geschapen en ons gevraagd
in het spoor van Uw Zoon Jezus te treden,
in goede, maar ook in moeilijke tijden,
We zien immers verlangend uit
naar vrede en welzijn voor allen.
Dat vragen we U,
op voorspraak van Moeder Maria,
onze trouwe patrones.

Broeders bijeen tijdens een visitatie in Malawi in 1991. Kees Zonneveld derde van rechts

Tijdens de jubileumviering op 15 augustus 2021. Kees in de kapel met de dames van Team FIC Bernadette en Wilma

Voor meer foto’s uit het leven van Kees verwijzen we naar het in het vorige nummer gepubliceerde interview met 
hem (digitale versie op te vragen bij de redactie of klik hier)

http://www.broedersvanmaastricht.nl/in-memoriam/in-deo-nagedachtenis/Kees-Zonneveld-0rientatie-3-2021.pdf
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Bij de begrafenis van Kees Zonneveld 
konden maar weinig mensen aanwezig 
zijn. Daarom hier wat beelden van de 
uitvaart. De eucharistieviering was in 
de historische Cellebroederskapel, die 
naast het Beyart-terrein is gelegen 

Vanwege de coronamaatregelen was 
de kapel van De Beyart niet geschikt 
voor de afscheidsvieringen van de 
overleden broeders. Daarom werd uit-
geweken naar de Cellebroederskapel, 
die grenst aan de tuin van De Beyart. 
Deze kapel was onderdeel van het 
cellebroedersklooster in Maastricht, 
opgericht in 1350. In 1940 kwam het 
klooster in bezit van de FIC. Drie van 
de vier kloostervleugels werden nog 
in hetzelfde jaar afgebroken wegens 
bouwvalligheid. Van 1963 tot 1966 
werd de kapel met de resterende 
kloostergang ingrijpend gerestau-
reerd.

In 1966 werd de kapel opnieuw in ge-
bruik genomen als kerkgebouw, als 
trouwlocatie en als concert- en verga-
derruimte. In 1975 ontvingen de Broe-
ders van Maastricht een onderschei-
ding voor de restauratie en het weer 
functioneel maken van de kapel. 

In 1995 werd het gebouw eigendom 
van een stichting,
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Samen met Jozef op weg

8 december is een datum die onze congregatie 
dierbaar is; het is de de dag waarop de Onbe-
vlekte Ontvangenis van Maria gevierd wordt, en 
ook de verjaardag van onze stichter Louis Rut-
ten. Dit jaar was 8 december ook de dag waarop 
het Jozefjaar afgesloten werd.

Ter gelegenheid van dit Jozefjaar schreef paus 
Franciscus de apostolische brief: Patris corde, 
met het hart van een vader. Hoe kwam Francis-
cus erbij Jozef van stal te halen?

“Het verlangen  om een brief te schrijven over 
Jozef is gegroeid in de maanden van de pan-
demie waarin we in het midden van deze crisis 
ondervonden hoe ons leven opgebouwd en in 
stand gehouden wordt door gewone mensen, 
mensen die vaak over het hoofd gezien worden. 
Mensen die niet de voorpagina’s van de kranten 
en tijdschriften halen of die niet in de schijnwer-
pers staan, maar uitgerekend in deze tijd schrij-
ven zij ongetwijfeld beslissende bladzijden van 
onze geschiedenis: artsen, verpleegkundigen, 
personeel in supermarkten, onderhoudsperso-
neel, familiehulp, transporteurs, ordehandha-
vers, vrijwilligers, priesters, religieuzen en zoveel 
anderen die begrepen hebben dat niemand het 
in zijn eentje redt.”

In deze brief beschrijft Franciscus zeven eigen-
schappen van Jozef:
Geliefd;
teder en liefhebbend;
gehoorzaam;
aanvaardend;
creatief en moedig;
werkend;
levend in de schaduw. 

Eigenschappen die allemaal van pas komen als 
je als broeder/zuster ‘samen met anderen’ iets 
van je leven wil maken. Het is daarom mooi en 
goed dat dat Jozef al sinds oudsher de derde 
patroon is van onze congregatie.

Hij is wel buiten beeld geraakt, maar hij is een 
man die ook in deze tijd wat te zeggen heeft. 
Vooral aansprekend is zijn rol bij de vlucht naar 
Egypte.

God van allen,
In deze kersttijd herinneren wij ons Jozef,
die niet begreep wat hem overkwam,
maar toch alles deed wat hij kon,
met creativiteit en vol vertrouwen en liefde.
Wij zien Jozef die op de vlucht moest
en zo toevlucht werd voor het Kind en zijn Moeder.
Wij bidden u op voorspraak van de Heilige Jozef
dat hij ons in liefde, zorg en aandacht
een voorbeeld mag zijn als wij op weg gaan 
in onze gemeenschappen,
in onze familie 
en in de grote familie van christenen,
kinderen van God over heel de wereld.
Dat hij ons een voorbeeld mag zijn 
als wij op weg gaan voor ons werk,
onze studie, ons samenzijn in de samenleving.
Dat hij ons voorbeeld mag zijn 
als wij angstig zijn, of bedroefd,
omdat we moesten vluchten 
voor geweld of voor bedreiging,
dat hij daarin onze beschermer mag zijn.
Dat hij onze begeleider mag zijn 
op onze weg
naar het Licht.
Zo bidden wij u door Jezus Christus 
uw Zoon en onze Heer.
Amen

Zie voor de complete tekst van de brief in het 
Nederlands hier.

https://www.aartsbisdom.nl/wp-content/uploads/2021/03/Patris-Corde-NL-def.pdf
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Samen
in de kersttijd

Kerstnacht 1944: geallieerde soldaten 
komen samen in de donkere grotten 
van de Schark, bij de broeders. 
Ze voelen zich gesterkt 
door de Boodschap 
en door elkaar.

Kerstmis 2021: samen vieren wij 
het Feest van het Licht. 
Wij voelen ons 
klein en zwak
in deze wereld.
Maar als we samen gaan
met anderen
kunnen onze harten
gesterkt en verlicht worden.

Dat wensen wij elkaar van harte toe.

Afbeelding: een kerstschildering 
in de grotten van de Schark in Maastricht
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In Deo
Roeland Knufman
(Hubertus Johannes Geertruda, 
oom Huub)

door Johan Muijtjens FIC

Roel/Huub werd geboren in Helmond op 4 fe-
bruari 1936. Hij deed zijn eerste professie in de 
FIC op 15 augustus 1957. Hij overleed in het 
MUMC in  Maastricht op 17 november 2021.

Roeland heeft zichzelf duidelijk gekarakteriseerd 
door de keuze van de twee lezingen voor zijn 
uitvaart, die we zojuist gehoord hebben: eerst 
de aangrijpende woorden van Paulus over de 
weg naar de grootste liefde en daarna de beel-
den van Mattheus over de concrete vormen van 
die liefde - allereerst van en tussen mensen - en 
hoe er bij God geen concurrentie is, want God 
wil juist in onze medemensen bemind worden.

Dat is blijkbaar het grote, diepe en levenslange 
verlangen geweest van Roeland, Huub Knufman, 
die wij nu voorgoed uitgeleide mogen doen.

Roeland heeft enkele jaren geleden zijn levens-
verhaal geschreven, een verhaal vol details, met 
hier en daar een lach en een traan, maar met een 
blijvende optimistische én dankbare ondertoon.
Wat me bij het lezen en hérlezen van dat ver-
haal vooral opviel is het grote aantal namen die 
hij noemt. De concrete, persoonlijke mensen 
waarmee Roeland samenleefde, samenwerkte 
en waarvoor hij zich inzette, waren blijkbaar het 
allerbelangrijkste.

Hier op De Beyart is het iedereen wel opgevallen 
hoe goed Roeland namen van mensen kende en 
onthield en je denkt dan: wat een namengeheu-
gen! 

Maar mij werd steeds duidelijker dat die be-
langstelling bij Roeland een diepere bron had: 
ze kwam voort uit een werkelijke gerichtheid op 
concrete mensen en het besef dat het bij naam 
genoemd worden zo belangrijk is, voor ieder van 
ons, laten we eerlijk zijn. En we vergeven Roe-
land graag dat hij op die namen-kennis ook wel 
een beetje trots was - áls daar al iets aan te ver-
geven valt.

Het levensverhaal van Roeland is geweven met 
meerdere in elkaar gevlochten draden. Een drie-
tal wil ik hier aanduiden.

De eerste draad zijn de uiterlijke, maar vaak al 
heel belangrijke, feiten van zijn goede ouders, 
zijn geboorte in Helmond in 1936, het gezin van 
zes kinderen waarin hij de benjamin was, zijn 
onderwijzersopleiding, zijn religieuze vorming en 
professie, en daarna zijn studie en inzet als on-
derwijzer en leraar, zijn kalligrafische dienst aan 
velen, zijn ICT-vaardigheden en zo meer - en ten 
slotte zijn uiteindelijke en vruchtbare plek hier bij 
ons in Maastricht.

De tweede draad raakt je dieper: zoals ik al zei: 
het hele web van mensen, waarméé hij geleefd 
en gewerkt heeft en misschien nog meer waar-
vóór hij zich heeft ingezet: in scholen, waar hij 
een goede onderwijzer en leraar was, in ver-
schillende vormen van vrijwilligerswerk, vele ja-
ren ook náást zijn gewone taken, waarin hij, zo 

krijg ik het gevoel, nog méér de kwaliteiten van 
zijn hart kwijt kon. Juist dáár ontving hij ook veel 
genegenheid, schrijft hij. Daarbij hoorde ook na-
drukkelijk zijn familie, waar hij veel van hield. Dat 
gaf hem veel energie.

Bij de verschillende jubilea die hij mocht vieren 
vertelde hij graag dat er óók veel vrienden en 
vriendinnen het feest kwamen opluisteren: men-
sen die hij kende uit zijn decennialange inzet 
voor zieken, bejaarden, eenzamen, met name 
uit zijn lange Haagse tijd. Hier praatte hij graag 
over. Toen hij naar Maastricht verhuisde maakte 
hij een enthousiast verhaal daarover voor onze 
website. Maar vooral: binnen een paar weken 
was Roeland alweer geëngageerd op onze zie-
ken-afdeling hier op De Beyart, waar hij onder 
andere mensen hielp hun levensverhaal te ver-
tellen en op te schrijven. Dat was voor veel men-
sen een geweldige bevestiging en troost.

En de dérde draad door zijn leven? Die heeft voor 
mij te maken met wat we in de tweede lezing 
gehoord hebben: de diepe verbondenheid van 
Roeland met de Eeuwige, die zijn leven droeg. 
Hij praatte daar niet veel over, maar zijn trouw 
aan gemeenschappelijk gebed, de inspirerende 
teksten van zijn hand, de degelijke lectuur waar 
hij veel tijd aan besteedde, zijn liefde voor klas-
sieke en religieuze muziek, dat alles wijst voor 
mij op een dimensie in zijn leven, die zijn uitein-
delijke krachtbron is geweest. Want krácht had 
Roeland nodig!

In zijn levensverhaal klinkt, zoals ik al zei, van tijd 
tot tijd een lach en een traan. De lach vooral als 
het om fijne banden en ervaringen met mensen 
ging, de traan als misverstanden, ervaren on-
recht, en eigen onvermogen hem soms geruime 
tijdin de greep hadden. En dat gold ook voor zijn 
medebroeders, die het ook niet altijd gemak-
kelijk met hem hadden en vaak niet wisten hoe 
hem te helpen.

Wat me echter treft, nu we op zijn hele leven mo-
gen terugkijken is, dat Roeland met name die 
laatste zo moeilijke fase van ruim zes jaren van 
hartfalen en dialyse zo moedig heeft doorstaan. 
Roel is voor mij een voorbeeld van hoe een 
mens, die zijn eigen karakter houdt, wél steeds 
verder rijpt, steeds meer open, onbekommerd 
en dankbaar wordt en blijmoedig en vol over-

gave gaat leven. De pijn en de worsteling blijven, 
maar ze worden anders beleefd, ze staan een 
diepe vrede en echt geluk niet in de weg.

Zó vooral mogen we ons Huub, Roel, Roeland 
blijven herinneren. Een kostbare mens, vriend 
en medebroeder, met een rijke levensweg, met 
hoogte- en dieptepunten, maar een  weg met 
een positieve richting, met een krachtige moti-
vering en een waardevol doel, een weg die hij 
ook van harte gegáán is. Een weg die niet af-
gebroken of zomaar geëindigd is. Integendeel: 
deze weg is nu voltooid, voorgoed opgenomen 
in het leven van Degene die voor ons allen de 
ware Weg, de volle Waarheid en het voltooide 
Leven wil zijn.

Met dankbaarheid en vol vertrouwen wensen we 
Roel toe, dat hij nu voorgoed zal ervaren hoe-
zeer deze Weg-wijzer ook de volle Waarheid en 
het voltooide en gelukkige Leven voor hém is.

Ja, moge dát zo zijn !

Roeland (achter) als heel jonge leraar met leerlingen 
van de katholieke mulo aan het Westeinde
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Het is wat het is
Louis van Stiphout/Theo van Stiphout

Het was in september 2019. Wij vierden met 
veel familieleden het zestigjarige professiefeest 
van oom Huub, van Broeder Roeland, van een 
populair familieman. 

We herinneren ons een mooi, warm feest, met 
als hoogtepunt een wandeling door stikdonkere 
ondergrondse gangen. Tijdens die gelegenheid 
las ik een gedicht voor van Erich Fried met de 
titel ‘Wat het is’. Dat doe ik, als eerbetoon aan 
oom Huub, vandaag nog eens over.

Het is onzin zegt het verstand 
Het is wat het is zegt de liefde

Het is ongeluk zegt de berekening
Het is alleen maar verdriet zegt de angst
Het is uitzichtloos zegt het inzicht
Het is wat het is zegt de liefde

Het is belachelijk zegt de trots
Het is lichtzinnigheid zegt de voorzichtigheid
Het is onmogelijk zegt de ervaring
Het is wat het is zegt de liefde 

Auteur: Erich Fried (1921-1988)

Als wij aan ome Huub 
denken...
Inez Vereijken

Beste tante. Hartelijk gefeliciteerd met uw 74e 
verjaardag. Al hier deel ik mede dat we vannacht 
omstreeks 3 uur Huubke hebben gekregen. Hij 
heeft zwarte haartjes. Al hier mede heb ik het grote 
nieuws verteld. Met veele hartelijke groeten van de 
familie. (Letterlijk citaat geboortekaartje Huub ge-
schreven door zusje Mia aan tante Go in Bakel, 4 
februari 1936).

Ome Huub, jongste zoon, vijfde in de rij Knuf-
mannen, groeit op in Helmond. Gekoesterd door 
lievelingszus Mia, zus Betsie, broers Wim en An-
ton. Roos volgt als zesde. Het gezin is compleet. 
Moeder werkt hard in de huishouding, vader werkt 
bij Van Vlissingen. Moeder is moedig. Tijdens de 
tweede wereldoorlog verstopt ze de verboden ra-
dio. Heeft het lef om aan het einde van de oorlog 
jonge Duitse soldaten pannen te lenen. Dat was 
link, maar zij vond hen zielig. Ze is geestig, houdt 
van humor. Aldus Huub.

Huub maakt kennis met de levensgezellen van Mia 
en Betsie. Voetballers! Op jonge leeftijd gaat hij in 
het geniep mee naar uitwedstrijden. Sjef en Adrie 
verstoppen hem in de bus, tot het enthousiaste 
uitzwaaien naar zijn beetje strenge vader kan be-
ginnen. Huub reist ook zonder medeweten van zijn 
ouders met oom Anton op de motor. 
Op de lagere school besluit ome Huub om verder 
te reizen. Hij wil Broeder van Maastricht worden 
en verhuist op twaalfjarige leeftijd naar de broe-
dergemeenschap. 

Vanaf dat moment krijgt Huub de naam broeder 
Roeland, na verblijf in kloosters en opleiding werkt 
hij als docent wiskunde. Geeft met liefde les. Doet 
veel vrijwilligerswerk. Ruim na zijn pensioen ver-
huist hij vanuit Rotterdam naar de Beyart waar hij 
veel bezoek heeft van oud leerlingen of ouders. Als 
bewoner van de Beyart schrijft hij met huisgenoten 
met lichte dementie biografieën om zo mensen te 
eren.

Tot zover een gedeeld verleden. 

Voor ons, de Knufmannen, is Huub een grote ver-
binder, een familiedier. Sinds heugenis nauw be-
trokken bij álle familie en vrienden.

Op 16 september 2017 vierde Huub met familie 
Knufman zijn 60-jarige gelofte in De Schark (bui-
tenverblijf Broeders van Maastricht), in dienst van 
de gemeenschap. Wij zien Huub in dienst van 
mensen en liefde. Het mag niet verbazen dat heel 
veel familieleden aanwezig zijn. We hebben samen 
genoten en gefeest. Feesten geeft verbinding. Er 
zijn daar veel memoires geschreven. Een samen-
vatting hoe Huub’s familie over hem denkt.

Huub genoot van vrolijkheid, positiviteit. Had 
waardering voor zijn broers en zussen. Mocht het 
ergens even niet goed gaan dan stond Huub altijd 
op de stoep om te praten of medeleven te tonen.

Goedlachs, pientere kwieke man met passie voor 
wiskunde. Altijd geïnteresseerd in hoe het echt 
met iemand gaat. Een man met een olifantenge-
heugen. Geen enkele naam die hij niet weet, met 
oprechte interesse voor iedereen: wat hij of zij 
doet, de namen, verjaardagen. Digitaal actief. Ver-
jaardagskaarten met dat mooie handschrift.

Huub met de handjes: ‘Het rondje om je hand 
draaien voordat je ome Huub de hand kan schud-
den’. En zijn vermakelijke wiskunderaadsels. Altijd 
feest.

De broer van ons moeder, Mia, die er altijd was 
(communies, vormsels, verjaardagen, bruiloften, 
etc. En dan soms de vakanties in Calviac, Dordog-
ne met zijn vriend Emiel. Op feesten kwam ome 
Huub vaak als eerste en ging als laatste weg. Ons 
motto: ‘Een feest is pas een feest als ome Huub is 
geweest.’

Zijn liefde en aandacht voor ons Froukje, dochter 
van Louis en Leonie. Hij stak er een kaarsje voor 
aan.

Een man die de familie samenbracht en aan ieder-
een dacht. Zeer belezen en filosofisch. Zijn levens-
les: heb liefde en vertrouwen. Kijkend naar foto’s 
zei hij: ‘Je kijkt, maar weet niet wat de toekomst 
brengt’.

Huub wilde naar de Heer, zijn leven was rond, 
zijn levensmissie volbracht.

Ciao lieve Huub!

Roeland - oom Huub - bij familie
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Dankbaar
Ad de Gruijter

Vier weken geleden bezocht ik Roeland nog in 
de Beyart. Ik haalde hem op in zijn kamer waar ik 
hem aantrof in de rolstoel en hem meenam naar 
het restaurant om te lunchen. Tussentijds werd 
hij opgehaald om op zijn kamer gedialyseerd te 
worden, want dat gebeurde inmiddels wel zes 
keer per dag. Het vorige bezoek liep hij nog en 
ik herinner me nog de tijd dat hij auto reed in 
Maastricht. In de Beyart zocht hij huisgenoten 
op die ziek waren zoals hij dat ook deed in Den 
Haag. Elke zondag kwam Roeland vanuit Rot-
terdam naar het ziekenbuis aan het Westeinde 
waar hij de patiënten naar de kapel begeleidde 
en menig vrijdag liep hij door het ziekenhuis om 
patiënten op te zoeken en uit te nodigen voor de 
zondagse kerkdienst.

Ik ken Roeland vanaf 1988 toen ik in het zieken-
huis benoemd werd als geestelijk verzorger – 
pastor, tot aan zijn vertrek naar de Beyart. Maar 
ook daarna bleven we contact houden en ik be-
zocht hem daar af en toe. Roeland op zijn beurt 
wist van iedereen de verjaardagsdatum en dan 
liet hij van zich horen. 

Zijn grote familie- en vriendenkring was hem 
trouw en ik hoorde dat er nog een familiereünie 
is geweest in ‘de Schark’, het buitendomein van 
de broeders bij de grotten van de St. Pieters-
berg.

Roeland heeft zijn  ziekte verdragen, bleef op-
timistisch, wilde niet klagen en was vooral de 
laatste tijd ontzettend dankbaar voor alle lieve 
mensen om hem heen, het personeel van de 
Beyart maar zeker ook familie, vrienden en me-
debroeders waarvan er meerderen na een leven 
van dienstbaarheid in Nederland en in missiege-
bieden in de Beyart onderdak vonden in goede 
verzorging.

Roeland is op zijn beurt steun geweest voor ve-
len. Een goed en vriendelijk mens. We mogen 
dankbaar zijn voor wie Roeland was, voor wat 

hij heeft betekend en dat hij op zijn manier een 
rol heeft gespeeld in ons leven.

Langs deze weg wil ik medebroeders, fami-
lie en vrienden mijn deelneming betuigen met 
het overlijden van Roeland. Dat vanwege de 
corona-pandemie geen afscheid mogelijk is  te 
midden van familie, vrienden en medebroeders 
is begrijpelijk maar wat zou hij omringd zijn ge-
weest door zeer velen!

Ik sluit in dit ‘in memoriam’ de overweging bij die 
werd uitgesproken bij het afscheid van Roeland 
in Den Haag in 2012 en de toespraak van wet-
houder Baldewsingh die hem toen als dank voor 
zijn inzet  namens het gemeentebestuur van Den 
Haag de Haagse stadsspeld overhandigde.

Rechts: met Anton Smit-
huis, eerste lekenhoofd 
van de Carolusschool 
aan het Westeinde in 
Den Haag

Onder: met wethouder 
Baldewsingh van 
Den Haag

Links: Roeland ontvangt van 
Ad de Gruijter een boek 
over de bijbel bij zijn afscheid 
van het ziekenhuis in Den Haag
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Een plaats van bezieling 
en dienstbaarheid 
Wolfgang Borghans

Roeland leefde twintig jaar lang in ons Haagse 
Huis aan het Jozef Israëlsplein. Hij woonde daar 
vanaf de oprichting in 1968 tot aan de sluiting 
in 1988. Over dat huis heeft Wolfgang Borghans 
een kort overzicht geschreven. Hij deed dat in 
1990, bij gelegenheid van het 150-jarig jubileum 
van de broeders. Nu bij het afscheid van Roe-
land is het passend om dit schrijven te publice-
ren. Roeland bracht hier de wellicht mooiste ja-
ren van zijn broederleven door.

De geschiedenis van ‘t JIP in een wip

In de jaren zestig was Huize St. Jozef in het 
Westeinde nog steeds ‘overbevolkt’. Zo hadden 
twaalf broeders elk een heel klein kamertje op de 
zolders van de St. Carolus- en St. Mariaschool.
Voor het bestuur en voor de ‘celbewoners’zelf 
was het langzamerhand wel duidelijk geworden, 
dat in deze onjuiste woontoestand ingrijpende 
veranderingen dienden plaats te vinden.

Zeven broeders van het Westeinde plus nog 
één van elders verhuisden naar een fraai pand 
op het Jozef Israëlsplein. Binnen en buiten onze 
kring bekend geworden onder de naam: ‘t Jip.

De overdracht van dit huis vond plaats op 15 
januari 1968. De communiteit bestond uit de 
volgende broeders: Nicomedes van de Hurk, 
Emilius Gordijn, Wolfgang Borghans, Franciscus 
Xaverius Neggers, Theolino Verharen, Leo Dae-
nen, Roeland Knufman en Seraficus/Wim Die-
mel.

Nog maar nauwelijks waren deze broeders hun 
onderwijswerkzaamheden op de basisschool, 
Mavo, Havo en Pedagogische Academie be-
gonnen, of er kwam het bericht dat deze groep 
een ‘experimenteer-kommuniteit’ diende te wor-
den. In de jaren zestig rezen elders de ‘kleine 
kommuniteiten’ binnen de vrouwelijke en man-
nelijke kongregaties als paddestoelen uit de 

grond. Veel vergaderingen en beraden werden 
door broeders van ‘t Jip gehouden rondom de 
vraag: “Hoe kunnen wij experimenteren?”

Alle goedbedoelde pogingen tot een nieuwe 
opzet, een ‘nieuwe aanpak’ – op papier veel-
belovend – werden en konden niet worden ge-
realiseerd. En waar in Nederland veel kleine 
groeperingen even snel verdwenen als ze waren 
opgericht, ‘t Jip ging nog jarenlang door binnen 
de woelige wereldzee van kerk en maatschap-
pij in de jaren zeventig en tachtig. Het bleef een 
‘behoudend’ huis met een doelbewuste inzet 
van saamhorigheid tot 11 maart 1985, toen het 
Provinciaal Bestuur van de Nederlandse Provin-
cie om meerdere redenen genoodzaakt was een 
tiental huizen in Nederland op te heffen. Helaas 
stond ook ’t Jip op de lijst van huizen die voor 
opheffing in aanmerking kwamen. De eigenlijke 
datum waarop ‘t Jip definitief werd verlaten was 
22 juli 1988.

De broeders Diëgo van Slobbe, Modesto 
Schouten, Emilius Gordijn, Theolino Verharen 
en Roeland Knufman trokken naar Maastricht, 
Rotterdam en naar het aloude Westeinde, waar 
ze vertrouwvol blijven opzien naar de komende 
jaren. In de hoop, dat onze religieuze gemeen-
schappen voor ons en voor anderen een plaats 
mogen zijn van bezieling en van christelijke 
dienstbaarheid.

NB Behalve de tien genoemde broeders waren 
er nog twee andere broeders enkele jaren lid van 
deze kommuniteit: Bernardo van Gool en Dick 
van der Geest. Dus verbleven in totaal 12 broe-
ders op ‘t Jip.

Boven: Rotterdam, jaren 80. Jacq Lipman, Theolino Verharen, Ramón Wuisman, Thijs Holla, Roeland 
Knufman, Albuinus Berkers

Onder: Maastricht, 2017. Wim Brands, Gerard Langelaan, Roeland Knufman, Noud Fonken, 
Léon Huybregts, Hein Fest
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In Deo
Jos Lefeber
Joseph, Br. Gerwin

door Wim Swüste FIC

Jos is geboren op 26 november 1931 in Am-
sterdam. Op 15 augustus 1952 legde hij zijn 
Geloften af bij de Broeders FIC. Hij overleed in 
Maastricht op 20 november 2021. 

Op de rouwbrief van Jos, die we nu uitgeleide 
doen, stond een citaat van de profeet Jesaja:

“Zo kostbaar ben jij in Mijn ogen. 
Zo waardevol. 
De Eeuwige heeft jou zeer lief.” 

Jos zocht heel zijn leven naar een intense band 
met zijn Schepper. Hij deed dat in zijn voorbeel-
dige levenswijze, door attent te zijn voor ieder 
die hij ontmoette, door in stilte de Heer te zoe-
ken, en door grondige zelf-reflectie. 

Toen hij zich in het jaar 2000 in De Beyart ves-
tigde, had ik een gesprek met hem in zijn kamer 
op de vijfde verdieping van de woonflat. Hij zei 
toen in alle openhartigheid: 
“Het vorige jaar verloor ik twee mensen die me 
zeer dierbaar waren. Ik maakte in mijn klooster-
leven vier keer mee dat de communiteit waarin 
ik leefde, werd opgeheven. Eerlijk gezegd heb 
ik nog niet gevonden hoe ik mensen van dienst 
kan zijn. Maar ondanks alles besef ik dat Gods 
goedheid me nooit in de steek laat.” 

Als een rode draad in zijn leven loopt het besef 
dat hij in de storm op de zee in zijn levensbootje 
heen en weer wordt gekwakt, terwijl Jezus op 
de achtersteven zorgeloos ligt te slapen. We 
hoorden dat zojuist in de Evangelielezing. Het 
is eigenlijk heel ontroerend, maar ook heel sneu, 
dat Jos zó op zijn rijke en vruchtbare leven te-
rugkeek. 

In het gezin Lefeber werden tien kinderen gebo-
ren. Zijn vader had een kapperszaak in Amster-
dam en hij verkocht ook tabakswaar. Het gezin 
was degelijk katholiek en het was er steeds erg 
gezellig. Jos vond daarnaast ook vaak zijn geluk 
buiten op straat.“Ze noemden mij in onze buurt 
‘de straatjongen’”. 

Zijn broer Ben werd in 1941 broeder FIC en nam 
de naam van Virgilius aan. Jos volgde hem zo’n 
tien jaar later en kreeg de naam Gerwin, die hij 
na 1970 niet meer gebruikte. 

Voor onze congregatie was Jos een kostbaar 
mens. Na als onderwijzer in Nijmegen gewerkt 
te hebben aan de Petrus Canisiusschool aan de 
Hertogstraat, ging hij naar het Instituut voor Do-
ven in Sint Michielsgestel, waar hij een aange-
name huisgenoot en goed docent was. 

Toen in 1968 de plaats van overste in de com-
muniteit van Veghel vrij kwam, werd hem ge-
vraagd om overste van deze groep te worden. 
De jongste overste van de congregatie op dat 
moment. Zijn overheid had veel vertrouwen in 
hem. Hij was een ‘geziene’ overste, die zijn taak 
goede inhoud gaf. 

Ondertussen volgde Jos toerustingscursussen, 
die door de Konferentie Nederlandse Religieu-
zen werden gegeven. Met name in Nederland 

was het een religieus roerige tijd. En dat was 
het ook in de Congregatie FIC. Om de mede-
broeders meer in het nieuwe gelovige denken te 
begeleiden, besloot het toenmalige kapittel dat 
er méér aan bezinning en verdieping moest wor-
den gewerkt. 

Het Centrum voor Vernieuwing en Verdieping 
(CVV) werd opgericht. Het werd bemand door 
Theo Mandos, Jos Lefeber en René Bollen. Er 
werden bijeenkomsten gehouden, samen ge-
redeneerd, samen gebeden. En dat gebeurde 
veelal met behulp van sheets die aan een stan-
daard waren gehangen. “Ze noemden mij de 
flappenbroeder”, zei Jos later, waarbij zijn on-
dertoon was: we spanden ons heel erg in, maar 
het heeft niet zoveel ‘Anklang’ bij de medebroe-
ders gevonden. 

In 1980 werd aan religieuzen gevraagd om de 
nieuwe bewoners van de groeistad Almere op 
te vangen en te begeleiden. Een groepje Zus-
ters Onder de Bogen en Broeders FIC meldden 
er zich voor aan. Kees Gordijn, Cor Creemers, 
Gerhard Dicks en Jos Lefeber maakten deel 
uit van deze communiteit. Ze werkten mee met 
de pastores, gaven les aan school en waren de 
mensen die zich in Almere vestigden van dienst. 

Vanaf 1983 tot aan 2006 was Jos talloze orden 
en congregaties van dienst in groepsbegeleiding 
en als persoonlijke coach. Hij had hiertoe de op-
leiding van personal coach en als supervisor ge-
volgd. Hij werd opgeleid tot Gestalt-coach en in 
communicatie. 

Op een papier in zijn nalatenschap had hij de 
namen geschreven van de congregaties waar-
voor hij in deze periode had gewerkt. Zusters, 
paters en broeders van 31 ‘soorten’ is hij van 
dienst geweest. En toch zegt hij tegen me in een 
interview voor ons FIC tijdschrift: 
“Ik heb serieus geprobeerd om te achterhalen 
wat de oorzaken zouden kunnen zijn van het niet 
lukken van het zoeken naar de verwezenlijking 
van mijn idealen. Telkens weer heb ik geprobeerd 
om steeds aan een veranderende situatie te wen-
nen. Ik heb blijkbaar een lange periode van ge-
wenning nodig. Als ik alles op een rij zet, wat in 
mijn leven is voorgevallen, dan zijn er heel veel 
zaken waaraan ik mijn ziel en zaligheid heb ge-
geven. Misschien verwachtte ik te veel, of ben ik 
té idealistisch. Dat drukt soms heel erg op me.” 

En toen ik hem, nadat hij dit had gezegd, blijk-
baar wat verbaasd aankeek, voegde hij eraan 
toe: “Ik merk toch ook vaak dat, als je voor je 
medemens openstaat, je veel kleine wonderen 
kunt verrichten. Nee, mijn vertrouwen in God is 
heus niet beschadigd. Het groeit nog, zo bid en 
hoop ik, elke dag.” 

Jos heeft een kostbaar leven van bijna 90 jaar 
onder ons doorgebracht. 

Familie, die hem zo trouw was, en medebroe-
ders. hebben het vaste vertrouwen dat deze 
edele mens, die zich soms zo onveilig voelde 
in het bootje van zijn leven, het eeuwig geluk is 
binnengegaan. 

Een leven waarvan wij in alle eerlijkheid kunnen zeg-
gen: “En God zag, dat het goed was. Zéér goed”. 

De wereld is een kostbaar mens armer gewor-
den. 

Jos in 1982, de Almere-periode
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Oom Jos
Anja Lefeber 
namens alle neven en nichten

Lieve oom Jos, 
Ik leerde u pas echt kennen zo’n 6 jaar geleden, 
toen ik plots de zorg voor tante Eveline kreeg. 
Iedere keer als ik u belde gaf u mij een antwoord 
waaruit duidelijk was dat u begreep wat er aan 
de hand was en zei u iets waar ik mee verder 
kon. Zo is het de jaren daarna verder gegaan, 
toen er steeds meer zorgen over oom Wim wa-
ren. U had altijd een luisterend oor en goed ad-
vies.  

De laatste jaren hielden wij regelmatig contact, 
en het was altijd fijn om hier in de Beyart te zijn. 
De laatste keer was dat met Paul en Roos, en 
natuurlijk, zoals altijd, stond u klaar met koffie 
en vlaai. U liet ons de hele Beyart zien, de plek 
waar vroeger de moestuinen waren, de kelders, 
de waskeuken, de kloostergangen met de foto’s 
en schilderijen. De huiskamer van uw groep, uw 
eigen kamer, natuurlijk de tuin en de vijver waar 
u zo graag zat. Zo vertrouwd. 

Ik weet van de tijd voor 2015 niet heel veel, maar 
gelukkig hebben Peter en José mij daar over 
verteld. We weten hoe u naar Maastricht geko-
men bent, net na de oorlog, een jaar of 14, u 
mocht meerijden met een vrachtwagen en werd 
afgezet in centrum Maastricht, geen idee waar u 
heen moest. Daar stond u met uw koffer. Geluk-
kig kwam er een mevrouw met een kinderwagen 
langs, hup, koffer op de wagen en zij bracht u 
naar de Beyart. 

In 1952 deed u als broeder Gerwin uw profes-
sie. U heeft zoveel bijgedragen aan talloze or-
den en congregaties dat ik nooit volledig over 
al uw werk kan zijn. In de jaren 60 gaf u les aan 
dove kinderen in Sint Michielsgestel, waar u 
heel bepalend was voor vernieuwingen. U wilde 
het stemgeluid van de kinderen stimuleren, een 
persoonlijke band opbouwen. Er ontstond een 
combinatie van diverse lesmethodes, met geluid 
en gebarentaal. 

Daarna was u overste in Veghel, en later sloot 
u zich aan bij een nieuwe leefgroep in Almere. 

In deze tijd leerde u Nelly kennen. Jullie hadden 
een groot aantal jaren een hechte vriendschap, 
tot haar overlijden in 2006. Nelly kwam vaak met 
u mee op bezoek en bij feesten in de familie, en 
was ook bij het grote familiefeest op de Schark. 

In 1995 werd u lid van de communiteit van de 
broeders in Nijmegen, in de Mr. Franckenstraat, 
een kleinschalige alternatieve broedergemeen-
schap. Uw grootste kwaliteit was die intense be-
trokkenheid bij anderen, op allerlei manieren, in 
vormen van pastoraal werk. Nadat de Commu-
niteit in Nijmegen was opgeheven kwam u te-
rug naar De Beyart. Oom Ben woonde hier toen 
ook. In het begin was u bang dat u zich hier niet 
thuis zou voelen, maar na verloop van tijd zei u 
dat het wonderwel toch gelukt was. Ik denk ook 
dat mede-bewoners blij met u geweest zijn. U 
kende volgens mij het hele huis bij naam en had 
voor iedereen een hartelijk woord. U deed prak-
tische dingen, bijvoorbeeld boodschappen voor 
wie dit zelf niet meer kon doen. En u vervulde 
een belangrijke rol door veel mede-bewoners 
een luisterend oor te geven, en te steunen en 
begeleiden in hun stervensproces. 
In 2017 ontstond die nieuwe Bernardus Com-
muniteit,  een mooie maar helaas steeds kleiner 
wordende broedergroep. 

U was een echte ‘mensenwerker’. Bart kan dat 
beamen, nadat hij u eens vier uur lang mocht 
interviewen over geloofszaken. Alles mocht 
aan bod komen, vooral ook twijfels en verschil-
lende vormen van geloof, of levensvisie. Al die 
gesprekken staan op band en zijn prachtig om 
te horen. U wist mensen te ontroeren en te sti-
muleren in het positieve. U was iemand van de 
uiterste nuance, en wat zullen wij u missen.

Al die jaren kwam u geregeld naar Amsterdam, 
op bezoek bij uw broers en zussen, en ook naar 
de familiereünie in december. U maakte voor ie-
der feest een feestlied, en wij, neven en nichten 
zongen uit volle borst mee, ook al kenden wij de 
melodie niet heel erg goed. 

De laatste jaren ging uw gezondheid steeds iets 
verder achteruit, en daar had u het moeilijk mee. 
De angst over hoe ‘het’ zou gaan hield u bezig. 
Uw hartinfarct vorig jaar, waarna u vertelde hoe 
u een gevecht voerde met de levenden. Ook het 
gevoel dat uw ogen eigenlijk al gesloten waren, 
terwijl u er nog was. U keek wel uit naar uw 90e 

verjaardag, en hoopte dat u die zou mogen vie-
ren. De afgelopen weken, na de positieve test, 
zorgden er voor dat u verdrietig was. Ik had met 
u te doen, en probeerde de goede woorden te 
vinden, maar ik ben er niet zeker van dat dat 
gelukt is. U had dat zelf vast beter gedaan.

Hoe de laatste dagen voor u geweest zijn, dat 
weet ik niet, want u wilde niet dat ik iedere dag 
zou bellen. Ik hoop dat u nu rust heeft gevon-
den, niet meer bang hoeft te zijn, en verenigd 
bent met iedereen waar u mee verbonden was,  
uw medebroeders, uw broers en zussen, ieder-
een die u voor gegaan is. 

Lieve oom Jos, rust zacht, en dank u voor alles 
wat u voor ons geweest bent. 

Jos samen zingend met 
broer Wim bij een familiefeest
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Jos in 1965 met zijn leerlingen aan de dovenschool 
in St-Michielsgestel

Jos als jonge broeder

Jos in de jaren zestig

Maastricht, 2021. Recreatie in coronatijd. Jos Lefeber, Gerard Hermans, Ton Kropman, Joop van Eijk,
Paul Marx, Johan Muijtjens

Nijmegen, 1991. Reguliere gebedsdienst in de communiteit. Henk de Wilde, Willem Sondeijker, 
Jan Garnier, Amedé van Raak, Ton Kropman en Jos Lefeber
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Leven voor anderen
Kees Gordijn

 

Leven, dat is er zijn.

Beweging maken naar anderen,
initiatief tonen en betrokken zijn

om die wereld waarin wij wonen
leefbaar te houden.

Leven, dat is voor jezelf zorgen
en anderen niet verloren laten lopen.

Openstaan voor wat zich aandient. 
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We bedanken Anja Lefeber, Inez Vereijken en Henk van Loon voor de foto’s van Jos Lefeber en Roaland Knufman

Nieuws uit de Provincies
Chili

In Chili werd eind oktober het provinciaal kapit-
tel gehouden, met als thema ‘Als U het zegt’: 
in tijden van onzekerheid is het goed vertrou-
wen te hebben in God. 

Er zijn nog maar acht broeders in Chili op dit 
moment. Uit hun midden kozen zij voor de ko-
mende jaren Lucio Torres Martin als hun 
overste, bijgestaan door Patricio Guentelican 
Pérez en Javier Solis Urbano. 

Ghana

Ook in Ghana is het provinciaal kapittel begin 
november gehouden. 

Daarnaast legde op 19 november jl. 
Linus Delle Tuoriyelle zijn eeuwige geloften af. 

Malawi

Op 18 november hernieuwden vier jonge broe-
ders hun geloften aan de congregatie. Het 
gaat om Mike Mbato, Moses Mgunda, Chancy 
Mfune en Daniel Kanyada.

Nederland

In Nederland is het provinciaal kapittel uitge-
steld vanwege de corona-pandemie, die met 
name in Limburg ernstig heeft huisgehouden. 
Ook moederhuis De Beyart werd ditmaal 
getroffen. Naast drie broeders overleden een 
vijftal zusters van diverse congregaties en een 
aantal lekenbewoners aan de gevolgen van 
het virus. We gedenken de zusters Marianne 
Engelhart (Reparatricen), Baptista Beerkens 
(Karmel), Clara Agneta Notermans en Herlindis 
Stuijt (PIJ) en Margarita Morquillas Gonzales 
(Zrs. Peter Claver). 

In Den Haag vertrekken de laatste broeders 
per 1 januari 2022 uit het Stadsklooster. Van de 
broeders blijft Frans Wils wel aan het Westeinde 
wonen, hij krijgt woonruimte boven de voorma-
lige refter. Wim Brands vertrekt naar Maastricht. 
Meer hierover in het volgende nummer.

Colofon
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