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Br. Willem Sondeijker

*22 februari 941
† 27 juli 2011



Wilhelmus Jacobus Marie Sondeijker
Willem Sondeijker

 Willem werd geboren op 22 februari 1941 in  
 Maastricht en trad in 1961 in als broeder 
 Meduard. Hij overleed op 27 juli 2011 in 
 Den Haag. 

Waar ik ook ga,
Waar ik ook ben,
Goedheid is om mij heen en trouw.

Deze regels komen uit een lied dat hing op de kamerdeur van 
Willem. Daar verlangde hij naar: omgeven te zijn door goedheid.

Als 6 jarig jongetje voelde hij zich helemaal niet zo. Hij kwam op 
de lagere school en verstond niets van wat er tegen hem werd 
gezegd. Tot dan toe kende hij alleen ‘Mestreechs’: Maastrichts. 
Hij voelde hij zich als een vreemde, vol onbegrip om hem heen. 
En dan waren er ook nog die grote mannen in lange zwarte jur-
ken. Het kleine jongetje vond troost in een wonderlijk plantje dat 
op de speelplaats van de Aloysiusschool groeide: de Japanse 
lantaarn. Met aandacht keek hij ernaar en voelde iets van het 
wonder om hem heen.

Willem, toen nog Willy, woonde op de Brusselsestraat in Maas-
tricht. Tegenover een grote poort. Achter die poort was De Beyart, 
het grote klooster, het Moederhuis van de Broeders van de Onbe-
vlekte Ontvangenis, in de wandeling de Broeders van Maastricht, 
in Maastricht zelf genoemd de Broeders van De Beyart. Willy ont-
dekte in die mannen met lange zwarte jurken goedheid en trouw. 
Hij voelde zich aangesproken door hen en wilde ook wel zo wor-

Frans Wils 
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den. Later noemde hij zichzelf graag ‘de broeder met de kortste 
roeping’: hij hoefde slechts de Brusselsestraat over te steken om 
lid te worden van de FIC-broeders.

Toen Willy 12 was begon hij aan de opleiding tot broeder. Hij deed 
dat samen met 62 andere jongens waaronder ik. In mijn herinne-
ring was Willy enigszins een buitenbeentje. (Hij had een bijnaam 
waar hij niet gelukkig mee was en als er bij sport en spel partijen 
gekozen werden, moest Willy lang wachten.) Maar hij vond op-
nieuw veel troost en plezier in de plantenwereld. Hij keek met 
volle aandacht naar elk plantje en kende ze op den duur allemaal 
bij naam. De relatie tussen Willy en mij hield niet over. Later be-
kende hij mij: ‘Ik vond jou òf een heilige, òf een gek.’

15 augustus 1961 legde Willem zijn eerste gelofte als broeder af. 
Van de 63 jongens uit 1953 waren er toen nog 15 over. Hij koos 
als broedernaam Meduard, een tamelijk onbekende heilige. Willy 
streefde er zelf niet naar om heilig te worden, maar hij wilde wel 

Romano Bakker, Aloysius v.Meygaarden, Rafaëlo Truyens, Alfons Baaij 
Oswin Passchier, Silvio Hurkmans, Victricio Reuzenaar, Relindo v.d. Ark 

Cleofas Visser, Modoald Hurkmans, Renato v. Sleeuwen, Leopold v. Vugt 
Egidio v.d. Weijer, Venantio v. Wieringen, Nolasco Vermeulen, Igno Swüste 

Uriël Bruins, Meduard Sondeijker, Jean-François Wils, Elerius Nijman

9



heel graag dat zijn werk gedragen werd door een religieuze 
grondhouding. Hij wilde als broeder-onderwijzer zijn werk met 
toewijding en liefde doen. Hij wilde geen heilige worden, maar 
wel goedheid om zich heen verspreiden. Willem was geen heilige, 
maar wel een man om van te houden.

Broeder Meduard was enkele jaren onderwijzer van de eerste klas 
in Waalwijk. Daarna werd hij verplaatst naar Nijmegen, waar hij 
aanvankelijk in het grote klooster aan de Sterreschansweg woon-
de. Vanaf 1972 verandert er veel. Br Meduard laat zich vanaf nu 
Willem noemen, hij gaat wonen in een kleine communiteit (Mr. 
Franckenstraat) in een gewoon huis en wordt hoofd van de Stefa-
nusschool voor Lager Onderwijs. Het directeur zijn en tegelijker-
tijd een klas hebben houdt Willem een kleine tien jaar vol, maar 
dan wordt het hem te veel. Hij krijgt wat we nu zouden noemen 
een burn out.

Willem krijgt een nieuwe hobby: koken. Een bezigheid die hem-
zelf en anderen veel genoegen gaat opleveren. In 1983 wordt hem 
een nieuwe taak opgelegd: Leraar katechese op een mavo. Met 
Willems eigen woorden: een ramp. Bovendien krijgt hij in 1983 
een hartinfarct. Zijn gevoel voor eerlijkheid en zijn humor houden 
hem nog op de been. Eén van zijn grapjes is: ‘Wil je van het roken 
af? Dan is één hartinfarct voldoende.’

Het zijn moeilijke jaren en Willem gaat ook op zoek naar goed-
heid en trouw in een andere religieuze woongemeenschap, in 
Bergeyk. Daar wonen ook vrouwen en die beginnen een rol in zijn 
leven te spelen. Willem eiste van zichzelf geen grote successen, 
hij hoefde geen heilige te worden, maar hij wilde wel dat mensen 
van hem hielden. 

Eind jaren tachtig keert het tij voor Willem. Hij raakt betrokken bij 
het Vluchtelingenwerk in Nijmegen. Hier vindt hij zijn uiteindelijke 
roeping. Hier kan hij onderzoekend en kritisch zijn, wegen zoeken 
voor mensen op zoek naar nieuwe kansen. Hier kan hij een lach
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toveren op gezichten van mensen. Hier kan hij een arm om men-
sen leggen, volle warmte geven en ontvangen. Nu wordt hij broe-
der van mensen. Hij is nu ook in staat tot zelfspot. Eén van zijn 
beruchte uitspraken: ‘Iedereen heeft recht op één afwijking. En 
mijn afwijking is, dat ik meerdere afwijkingen mag hebben.’ Hij 
geeft goedheid en trouw en hij krijgt goedheid en trouw terug.

In 1994 wordt Willem geroepen zijn beste krachten te geven aan 
de doorstart van het klooster Sint Jozefs Bescherming aan het 
Westeinde in den Haag, later Stadsklooster genoemd. Dit kloos-
ter, gesticht in 1861, stond op de nominatie om gesloten te wor-
den, maar broeder Wim Brands kwam op het idee het broederhuis 
te redden. En zoals velen van u weten, is dat gelukt en hebben de 
vier broeders dit jaar samen met de geassocieerde leden het 150 
jarig bestaan van het Stadsklooster gevierd, onder andere hier in 
deze prachtige parochiekerk. Bij de doorstart werd Wereldven-
ster opgericht, een school met uitzicht op een nieuwe wereld 
voor vluchtelingen. Een gezamenlijk project van de broeders van 
Maastricht en van de Vincentiusvereniging, natuurlijke bondge-
noot van de broeders sinds het eerste begin. Willem stond - met 
zijn ruime ervaring met vluchtelingen - aan de wieg van Wereld-
venster.

Nijmegen, 1991

Henk de Wilde
Willem Sondeijker 

Jan Garnier
Amedé v. Raak 
Ton Kropman
Jos Lefeber 
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Aanvankelijk keek Willem er erg tegen op om na bijna 30 jaar 
Nijmegen naar Den Haag te komen. ‘Wat moet ik in zo’n steen-
woestenij?’ Maar met velen van u durf ik te zeggen, dat de 17 
jaar die hij In Den Haag door zou gaan brengen tot de gelukkigste 
uit zijn leven behoren. Hier vond hij de zingeving die hem zijn zin 
in het leven volledig teruggaf. Hier kon hij zijn talenten ten volle 
benutten. Hij kon zich uitleven in methodes om taal te leren en 
om met taal te spelen. Daarmee stond hij in de traditie van onze 
congregatie. 

Hier vond hij de liefde en trouw waar hij al zijn hele leven naar op 
zoek was. Hij vond de liefde van de mensen waar hij zich voor 
inzette. Hij kreeg vrienden en vriendinnen. Hij vond ook een echt 
maatje in de communiteit: broeder Lex. Zij deelden en deden heel 
veel samen: wandelen en genieten van Gods rijke natuur in Ne-
derland en daarbuiten. Ervaren hoe muziek een diepe snaar in je 
binnenste kan raken. Elke zondag samen naar Amsterdam rijden 
om inspiratie te vinden bij de ‘Dominicus’, de plek waar woorden 
klonken als: ‘Voor uw naamgenoten in ons midden: vluchtelingen, 
vreemden, wees niet niemand.’

     Willem maakte ook van de  
     ‘steenwoestenij’ een oase. 
     Hij kon wel eens vergeten zich 
     zelf te verzorgen, maar de zorg  
     voor zijn planten bij de voor 
     kant van het Stadsklooster 
     was hem nooit te veel. Als hij  
     na een vakantie thuiskwam,  
     had hij meer aandacht voor 
     zijn kinderen, de engelentrom 
     petten, dan voor zijn mede  
     broeders. Ook nam Willem het  
     initiatief voor het ontwikkelen  
     van de‘Tuin van Geloven’.
12
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Wij willen van Willem geen heilige maken. Hij kon behoorlijk ei-
genwijs zijn – minstens zo erg als zijn drie medebroeders. Nòg 
een uitspraak van hem: ‘Iedereen heeft het recht om te doen wat 
ik wil.’ Hij had ook de naam vergeetachtig en slordig te zijn. De 
dag vóór hij stierf, vond de KNO-arts twee ringetjes van zijn ge-
hoorapparaat in zijn oor. Hij werd ook meer en meer een Bour-
gondiër die een beetje te veel van eten en drinken hield. Willem 
kwam in Den Haag steeds beter in zijn vel te zitten, maar ook 
ruimer. Te ruim. Willem was geen heilige, maar werd steeds meer 
een man om van te houden.

Zijn lichaam werd een last. Vijf weken geleden kreeg hij verlam-
mingsverschijnselen in zijn been en zware pijnen. Hij werd met 
zorg en aandacht omringd, kreeg weer nieuwe hoop. Zijn herse-
nen waren altijd het beste deel geweest. Maar vorige week: een 
hersenbloeding. Of hij er aan toe was of niet: hij moest afscheid 
nemen van het leven. Wij stonden samen rond zijn bed en moch-
ten tegen hem zeggen:

‘Willem, het is goed geweest, je mag gaan. Het is heel goed ge-
weest.’ En hij ging, met liefde op zijn gezicht.

Willem, je was geen heilige, maar wel een kleurrijk mens, een 
broeder van mensen. Laat je geleiden naar de heiligen in de he-
mel. Wij houden van je.

Waar ik ook ga,
Waar ik ook ben,
Goedheid is om mij heen en trouw.
Waar ik ook ga,
Waar ik ook ben,
Steeds wil ik leven dicht bij jou.



In 1992, Willem visited Chile for a congress on the Apostolate of the Brothers 
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Willem’s chief wish in life was to be surrounded by goodness. As a child he 
went to school and made his first acquaintance with the Brothers FIC, and 
he found goodness and loyalty there. When he was twelve, he joined them 
as a postulant. Whenever he felt uneasy he found comfort in his other great 
love, plant life. In 1961 he made his commitment and became a teacher 
in Nijmegen. There, he moved to a smaller community after a while and 
chose to be Willem again. He also learned to cook, a hobby which gave 
him great joy. In 1983, he had a heart attack and after that he moved to 
Bergeyk, where he met several women who influenced the course of his 
life. In 1987 Willem got involved in refugee work and there, he found his 
real calling. There, he could give love and support as he needed to. In 1994 
he helped to re-found the community in the Hague and made a garden 
of the ‘stone desert’ in the heart of that city. Willem was a stubborn man 
where the needs of others were concerned. Sometimes he forgot his own 
needs. But he ended his life surrounded by the love and goodness he had 

sought.  
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Iemand stelt een vraag

Verzet begint niet met grote woorden
maar met kleine daden.
Zoals storm met zacht geritsel in de tuin.
Of de kat die de kolder in zijn kop krijgt,
Zoals brede rivieren
met een kleine bron
verscholen in het woud.
Zoals een vuurzee
met dezelfde lucifer die een sigaret aansteekt.
Zoals liefde met een blik.
Jezelf een vraag stellen 
daarmee begint verzet.
En dan die vraag aan een ander stellen.

Lieve Willem, het is de tweede keer dat ik deze laatste strofe van 
Remco´s Camperts verzetsgedicht aan je opdraag. De eerste 
keer was toen je - het moet ruim vijftien, misschien wel twintig, 
jaar geleden zijn - afscheid nam van Vluchtelingenwerk Nijmegen, 
de club waar we elkaar leerden kennen. 

Ik was, ben en blijf een groot bewonderaar van je aanhoudende, 
drammerige wijze van vragen stellen. ‘Waarom kunnen we Ayse 
niet helpen met een wasmachine?’, ‘Waarom schrijven we geen 
brief aan de Minister over Amadou?’,  ‘Waarom kunnen de Soma-
lische vrouwen niet wekelijks in ons kantoor  vergaderen?’ 

En o wee degene die zo’n vraag dan durfde te beantwoorden met 
‘dat doen we nooit’, ‘dat is niet zo afgesproken’, ‘dat ligt gevoe-
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lig’ of, de allerergste, ‘zo zijn de regels niet’. Die kon rekenen op 
een donderpreek of een woede-uitbarsting, veel licht zat daar niet 
tussen overigens. ‘Ik ben broeder voor mensen, niet voor regels’, 
besloot je dan steevast zo’n betoog. De meeste leidinggevenden 
konden niet met je uit de voeten, de vluchtelingen des te beter.  
Als jij spreekuur had, stonden ze in de rij. 
Het was vorige zomer dat je voor het eerst op dat gedicht van 
Campert terugkwam en me zei dat je zeer vereerd was geweest 
met deze observatie en er nog vaak aan moest denken omdat je 
verzetsaard ook tot het Haagse was doorgedrongen. Ik denk dat 
velen onder u dat kunnen beamen.

Mijn opa verdeelt de mensen om hem heen - door zijn ervaringen 
in de oorlog - nog altijd over twee categorieen: ‘kun je bij onder-
duiken’ of ‘zou ik nooit bij onderduiken’. Het mag duidelijk zijn tot 
welk soort jij behoort. 

Bij dat onverzettelijke van je hoort ook een grenzeloze eigenwijs-
heid. Zelf nadenken, niets voor lief nemen en handelen naar wat je 
vindt. Dus niet denken: ´wat zielig´, of ´wat jammer´. Maar zorgen 
dat er iets verandert. Zo belandde je dus ook in een slaapzak voor 
het Ministerie van Justitie omdat er geprotesteerd moest worden 
tegen iemands  uitzetting. ‘Jij bent bijna net zo eigenwijs als ik’, 
schreef je me laatst nog. Ik vond dat een groot compliment. 

Op die zomerse dag waar we op dat Haags terras aan een trap-
pist zaten -  van jou heb ik overigens geleerd in welke volgorde je 
die moet drinken - stond je op het punt naar Maastricht te gaan. 
Je zag er ontzettend tegen op maar het viel hier gelukkig reuze 
mee. Je hebt er zichtbaar en leesbaar van genoten om terug naar 
je wortels te gaan. Ik kreeg zo de indruk dat je hier ook niet de 
hele dag bezig was met het stellen van kritische vragen. 

Met de gang naar Maastricht was je eigenlijk nog het meest bang 
om niet meer van nut te kunnen zijn voor vluchtelingen. Ik moest 
dus voor je op zoek gaan naar vluchtelingenorganisaties hier in 
16



17

Maastricht, zodat je, mocht je onverhoopt niet terug naar Den Haag 
komen, toch weer actief zou kunnen zijn. ‘Mijn hoofd is immers nog 
prima in orde’, zei je, ‘en ik fiets overal heen’.  Dat kon ik zelf een paar 
weken later zien toen je voor me de Sint Pietersberg op stoof. Maar die 
snelheid kan ook door de Duvel zijn voortgebracht die we halverwege 
zouden drinken.  

Gisteren een week geleden - wat ongelooflijk dichtbij lijkt dat toch en 
tegerlijktijd zo mijlenver in een andere wereld - hadden we net zo’n ge-
sprek. Je hield er rekening mee dat je nooit meer goed zou kunnen lo-
pen en Westeinde is daar niet op ingericht. En dan zou je dus opnieuw 
naar de Beyart gaan. Maar dit keer met een veel minder zwaar gemoed, 
want je kende nu ook de geneugten van het leven hier. 

En wat een geluk had je, zei je, dat je hoofd nog altijd best goed was – 
ondanks dat de morfine wel wat suf maakte – zodat je misschien nog 
wel iets kon doen. Dat zei je dapper. En toch sprak je ook over de extra 
tijd die je gegund was omdat je broers en vader de 65 niet hadden 
gehaald.  En het meest helder was je tegen een jong meisje dat even 
kennis kwam maken omdat ze in september op kamers op Westeinde 
komt wonen. Je mompelde:  ‘Ik weet niet of ik er dan nog ben’. Ik keek 
Frans die er bij was, verschrikt aan. Ik zocht geruststelling, een hoofd-
schudden dat zei dat het wel meeviel. Maar Frans keek heel rustig terug 
en zijn ogen zeiden dat ik het goed had gehoord. Op de fiets naar huis 
bedacht ik ‘hij bedoelde natuurlijk dat hij niet wist of hij nog in Den Haag 
zou zijn.’ Natuurlijk dat zou het zijn. Lex had immers in de keuken ook 
nog gezegd dat ik snel weer langs moest komen. Die onverzettelijke 
Willem kon toch niet zomaar van het toneel verdwijnen? Een dag later 
ben je toch gegaan. 

Het verhaal gaat verder, zoals het motto luidde van het 150 jarig be-
staan van de Haagse broeders. Ook jouw verhaal gaat verder. Er zijn 
weinig dagen dat ik niet een keer aan je opvoeding in verzettelijk of 
onverzettelijk denken word herinnerd, er valt immers nog altijd heel wat 
te bevechten voor de vluchtelingen in dit land. 

Jij hebt je onderwijsmissie de laatste decennia van je leven ten dienste 
gesteld van asielzoekers en vluchtelingen.  En je vond het niet te ver-
kroppen dat de verschoppelingen van deze tijd steeds meer tot onge-



node gasten verworden in plaats van dat ze hier bescherming en een 
warm thuis vinden. Ik vind het heel jammer dat je niet meer zult mee-
maken dat ons verzet tegen deze tijdsgeest zijn vruchten afwerpt. Want 
natuurlijk gaan we winnen, zo eigenwijs zijn we wel.  

Steeds weer jezelf een vraag stellen, en dan die vraag aan een ander 
stellen. Dat zal mijn belangrijkste nagedachtenis aan jou zijn. En weet 
je Willem, ik denk dat er met mij nog velen zijn die van jou de kunst van 
het vragen stellen hebben geleerd. En dus zullen er elke dag - door jou 
geïnspireerd - vele vragen gesteld worden die de wereld rechtvaardiger 
en daarmee mooier maken. Dank je wel.

Chile 1992: being involved, asking critical questions 
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Wereldvenster

De afgelopen dagen heb ik veel aan Willem gedacht. 
Graag wil ik u vertellen hoe ik hem kende, hoe Wereldvenster 
hem kende. Hoe belangrijk hij was voor veel mensen, en voor 
Wereldvenster, de school voor asielzoekers in Den Haag. Ik ben 
sinds 1999 verbonden aan Wereldvenster. Als vrijwilliger, docent 
Nederlands, begeleider van cursisten. En sinds een paar jaar ook 
als lid van het bestuur. 

Hier, met u, wil ik Willem gedenken, en bedanken, voor alles wat 
hij voor Wereldvenster gedaan heeft. En wat hij gedaan heeft voor 
Wereldvenster, en voor cursisten, dat is veel. In de beginjaren van 
Wereldvenster gaf Willem ook Nederlandse les, maar in 1999 
waren er al zoveel cursisten en docenten dat hij, als coördinator 
Nederlands, zijn handen meer dan vol had aan de organisatie en 
begeleiding van de lessen. 

In gedachten ga ik terug naar waar Wereldvenster begon, naar 
het hart van de school, de kantine op de begane grond, onder 
de kapel van het Stadsklooster aan het Westeinde. Daar kwam 
alles en iedereen bij elkaar. Asielzoekers als cursisten, Nederlan-
ders als docenten, andere vrijwilligers, de coördinatoren Willem 
en Ben. Daar zat op de wekelijkse ochtend dat nieuwe cursisten 
zich konden aanmelden een rij mensen te wachten, totdat Wil-
lem ze inschreef. Hij testte iedereen direct, om te kijken in welke 
groep hij of zij het beste paste. In de eerste jaren deed Willem dit 
allemaal in z’n eentje.

Marlon Nugteren
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Ik vertel u dit uitgebreid, om een beeld te schetsen van hoe het 
was, van hoe belangrijk Willem was voor Wereldvenster, voor  al 
die asielzoekers die naar onze school toe kwamen, en voor de 
vrijwilligers die hij begeleidde.

Testen, dat was belangrijk voor Willem. Hij maakte voor de lesme-
thode, IJsbreker, voor elk hoofdstuk een uitgebreide toets. Wat 
een werk! Vorig jaar, toen hij in Maastricht was, heeft hij weer 
nieuwe toetsen gemaakt, voor de nieuwe, herziene IJsbreker. Wat 
een werk! Ik denk dat ze dat nergens in Nederland hebben, deze 
toetsen voor elk hoofdstuk, om te kijken of de cursisten de stof 
echt beheersen. Het was, het is, heel belangrijk voor de cursisten 
en ook voor de vrijwilligers die les geven, de docenten.

Willem and his fellow Brothers in Westeinde, The Hague, with visitors
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Dit is één van de vele dingen die Willem voor Wereldvenster ge-
daan heeft. Het is onmogelijk alles te noemen – ik stip nog enkele 
punten aan. Dat ik daarmee geen recht doe aan het vele werk dat 
daarachter schuilt zult u begrijpen. Want het is natuurlijk heel veel 
werk om 5, 6, 7 groepen goed te laten draaien. Elk jaar weer. 

Willem regelde de Cito-toetsen, de toetsen aan het eind van het 
schooljaar, om te kijken welk niveau de cursist had bereikt. Wil-
lem nam de spreektoetsen af, ging elke dag ’s ochtends en ‘s 
middags de groepen langs om de presentielijst in te vullen. Het 
heeft nog aardig wat moeite gekost om hem er op een gegeven 
moment van te overtuigen dat hij dit los moest laten, dat het al-
lemaal veel te veel werk werd. 

Vandaag spreek ik over Willem. Het spreekt voor zich dat vele, 
vele anderen zich ook inzetten om de lessen, de school, de or-
ganisatie goed draaiende te houden. Daar is Wereldvenster, het 
bestuur van Wereldvenster, zich heel goed van bewust.  Vandaag 
noem ik al die anderen die veel werk hebben verzet echter niet. 
Vandaag spreek ik over Willem. 

En dan Maastricht. U weet natuurlijk dat Willem een echte Maas-
trichtenaar was. In 1998 of 1999 heeft Lex het bedacht: een 
weekend naar Maastricht met cursisten van Wereldvenster. Een 
weekend naar het buitenhuis van de broeders, de Schark, met 
een groep asielzoekers en vrijwilligers van Wereldvenster, onder 
leiding van Lex en Willem. 

Zo zat de Schark dan ineens vol met mensen uit Afghanistan, 
China, voormalige Sovjet  republieken en allerlei Afrikaanse lan-
den. Alle stapelbedden van de Schark bezet met dit zeer interna-
tionale gezelschap. Mannen links, vrouwen rechts, Evert hing een 
gordijn tussen de bedden als afscheiding… het was fantastisch. 
Willem heeft dit zo’n 10 jaar, 10 keer gedaan, en elke keer, elke 
groep was anders. Maar één ding was altijd hetzelfde: de asiel-
zoekers vonden het geweldig. Voor het eerst gingen ze op vakan-
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tie! Er bleken ineens heuvels te zijn in dit platte land. We gingen 
wandelen naar België, zomaar over de grens, en een ijsje eten op 
een terras, als gewone toeristen. 

Ruim 10 jaar lang was ‘Maastricht’ voor Wereldvenster een be-
grip dat stond voor een geweldig lang weekend vol uitstapjes en 
ervaringen. Ongelofelijk blij en dankbaar waren de asielzoekers 
die meegingen, en Willem, Willem genoot als hij ‘zijn’ Maastricht 
en omgeving aan ons liet zien. Hij genoot van de blije gezich-
ten van de asielzoekers én de Nederlandse vrijwilligers die mee 
mochten als chauffeur en begeleider. Een weekend Maastricht 
was heel bijzonder, het heeft ongelofelijk veel betekend voor veel 
asielzoekers. Sommigen zeiden: het was de mooiste vakantie van 
mijn leven… Het was heel bijzonder. Willem, jij was heel bijzonder. 

Voor wie je was, Willem, als mens, en voor alles wat je deed voor 
Wereldvenster, ben ik, is het bestuur, en zijn vele asielzoekers en 
vrijwilligers je zeer, zeer dankbaar. Wij zijn blij dat wij Wereldven-
ster, dit prachtige initiatief, mogen voortzetten. En dat zullen we 
doen, daarbij zullen we onze uiterste best doen, daar kan je van 
op aan.

Willem, we zullen je missen.
Wereldvenster zal je

missen.

Dank je wel, Willem,
dank je wel, 

voor alles.
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Voor Willem

Wij kunnen het niet bevatten
Één van ons ontbreekt

Zijn plaats is pijnlijk leeg
Niet voor een paar dagen

Zoals anders maar voor altijd

Wij willen hem niet vergeten
Zijn naam niet

Zijn gezicht niet
Zijn persoonlijkheid niet

Maar wij weten dat ons herinneren toch niet verbleekt

DAAROM God van mensen
Schrijft u zijn naam

In het boek van het leven
Zodat hij blijft en blijft

En blijft tot in eeuwigheid.

   Bonita
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