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WIM VAN WINDEN

* 7 mei 1933
† 19 augustus 2015
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Wim van Winden
Bro. John; Wilhelmus Joannes Maria

Wim is geboren op 7 mei 1933 in Den Haag.
Op 15 augustus 1953 deed hij zijn eerste professie.
Hij overleed op 19 augustus 2015 in het AZ Maastricht.

“Liefhebben is het goede willen voor iedereen. Verlangen dat ie-
der zijn eigen waarde kent, hem of haar hoogachten en waarderen 
en er voor zorg dragen dat men een gelukkig en tevreden mens 
wordt.” 

Het is een citaat van onze tweede patroon Vincentius a Paulo, die 
rond 1650 in Frankrijk leefde. In dat verre verleden wist hij ons al 
duidelijk te maken dat ons leven – speciaal het leven van religieu-
zen – zich diende te kenmerken door goed te zijn en ook goed te 
doen. Door lief te hebben.

Vanmiddag hebben we jullie trouw en dierbaar familielid, onze 
medebroeder en vriend Wim, voor het laatst tastbaar in ons mid-
den. Nu hij zijn 82 levensjaren - waarvan 62 als broeder van de 
FIC - heeft gesloten, roepen we hem in onze herinnering op in 
groot respect en dankbaarheid.

In 2012 verscheen van zijn hand het boek ‘Bouwen met een mis-
sie’, waarin hij in 268 pagina’s zijn leven en streven, zijn zoeken en 
blijdschap beschrijft. Zijn broer Frans en zijn schoonzus Jos zorg-
den er voor dat dit egodocument kon verschijnen. Wim citeert in 
dit boek de H. Vincentius wel niet, maar tussen het wit van 

Wim Swüste
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de regels voel je alsmaar zijn verlangen om een goed, beter mens 
te worden. En niet alleen een missie om te bouwen, maar vooral 
om te bouwen aan het geluk van zijn medemens, en die kansen te 
geven op een betere toekomst. Om hen ook te laten raken door 
het mysterie van de Eeuwige die ieder van onze namen heeft ge-
schreven in de palm van zijn Hand. 
In die Hand stond ook de naam van Wilhelmus, Joannes Maria 
van Winden met gouden letters geschreven.

Elke keer opnieuw wanneer we een dierbare uitgeleide doen, ook 
vanuit deze kapel, worden we opnieuw getroffen door de vaak 
verborgen rijkdom van leven en streven; door verborgen gekoes-
terde tederheid, door stil verdriet en teleurstellingen, maar ook 
door de rode draad van dank voor al het goede dat zo’n afgeslo-
ten leven heeft gekenmerkt.

Wim kwam uit een groot gezin in Den Haag. Vader en moeder ( 
hij schrijft die in zijn boek steeds terecht met een hoofdletter) kre-
gen tien kinderen, met een evenwichtige verdeling van jongens en 
meisjes. Vader en later een broer had een slagerij. Bij gesprekken 
over vleeswaren en de kwaliteit daarvan moest je in gesprekken 
met Wim oppassen. Hij verried zijn afkomst daarbij niet. 

Wim, John, van Winden grew up in The Hague. When 
he became a Brother he started as a carpenter, and for 
a long time he had the feeling that the non-teaching 
Brothers in the Congregation were not much valued.  
However during his long life he showed clearly that it 
isn’t one’s station in life but how one acts as a human 
being towards others that counts. In 1962 he went 
to Sierra Leone where circumstances were very dif-
ficult; then in 1965 he joined the ‘founding Brothers’ 
in the new FIC Province of Ghana and worked there 
until 1988, writing many teaching books and building 
schools, community houses and bridges. After his re-
turn to Maastricht he rewrote the books for refugees. 
Later, he found peace in creating lovely icons and tea-
ching others to do so. Now he receives his reward in 
the House of the Lord.  
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1961, Maastricht: Wim van Winden, Victor Bartels, Winold Lodder, Sjeng Hen-
driks, Tarcisio van Raaij. 

Hij begon in 1947 zijn opleiding als broeder-timmerman. Lange 
tijd in zijn leven had Wim het gevoel dat in onze congregatie te 
weinig waardering werd getoond voor vakbroeders en werkbroe-
ders. Maar met alle in hem aanwezige kwaliteiten bewees hij dat 
het in het leven niet gaat om de plaats die je maatschappelijk in-
neemt. Het gaat erom wat je als méns in je diepste wezen waard 
bent.

Hij groeide in zijn vak en werd door zijn overheid in 1962 naar het 
Afrikaanse Sierra Leone uitgezonden. De omstandigheden daar 
waren heel slecht. Dat gold voor de levensstandaard van de be-
volking, voor de starre houding van de (vaak Italiaanse) geestelijk-
heid, maar ook voor het moordend klimaat. Na drie jaar mocht hij 
deel uitmaken van de eerste groep Nederlandse broeders die in 
het noorden van Ghana ging werken. Wim voelde zich behoren 
tot het groepje van  ‘founding brothers’. Hij was hier broeder van 
mensen tot 1988.

In Nandom staat een borstbeeld van hem. Het is een blijvend 
teken van groot respect voor zijn geweldige inzet voor Ghana. 
Hij bouwde scholen, kloosters, werkplaatsen en bruggen. Hij gaf 
enthousiast les op de technische school in Nandom, die hij zelf 
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had gestart. Omdat hij er diep van overtuigd was dat je mensen 
in hun eigen leef- en woonomstandigheden moet leren omgaan 
met eigen mogelijkheden, schreef hij een aantal zeer praktische 
leergangen op het gebied van ‘Rural Building en Mechanics’. Om 
de afgestudeerde jongeren meer kansen te geven richtte hij coö-
peraties op. Die hadden mede tot doel om de opgeleide jongeren 
voor de eigen streek te behouden. Om hun wegtrekken naar de 
grote steden in het zuiden te voorkomen. Na een goede over-
dracht van zijn werk, keerde hij in 1988 in Nederland terug. Terug 
naar zijn moeder en familieleden die hem óók in zijn Afrikaans 
verblijf tot trouwe steun waren. Terug ook naar zijn Nederlandse 
medebroeders.

Zijn nieuwe communiteit vond hij in Maastricht, aan de Prins Bis-
schopsingel 12. Na een oriëntatie voor inzet voor anderen sloot 
hij zich aan bij het project ‘Wereldwijd’ in Eckelrade. Zijn leergan-
gen die hij in Ghana had geschreven werden hier herschreven en 
opnieuw uitgegeven. Ze werden dankbaar aangewend om asiel-
zoekers en vluchtelingen een vakdiploma te bezorgen. Terecht 
was hij er zeer trots op dat via de vakbond FNV deze opleidingen 
konden uitmonden in de toekenning van een erkend vakdiploma.

Wim heeft het in die jaren niet zo gemakkelijk. Hij is op zoek naar 
de zin en inhoud van zijn leven als broeder. Hij voelt bij vlagen dat 
hij niet op waarde wordt geschat. Dankbaar is hij voor de des-
kundige hulp die hij ontvangt om weer bij zichzelf thuis te komen. 
Bij hem begint het verlangen ter groeien naar meer verdieping in 
zijn leven. Hierbij komt hij in aanraking met het vervaardigen van 
iconen. Hij blijkt deze kunst goed te verstaan en maakt die zich 
goed meester. 
Samen met broeder Toon Verkoijen en mevrouw Ank Landwier 
geeft hij les aan groepen geïnteresseerden. Deze worden aanvan-
kelijk gegeven in het centrum voor ontmoeting en inspiratie ‘In de 
Rooden Leeuw’ aan de Bogaardenstraat. Na enige tijd stelt de 
toenmalige directie van De Beyart een zolderruimte ter beschik-
king. Er wordt een fraaie werkruimte gemaakt en een sfeervol stil-
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tecentrum. Naast het lesgeven en begeleiden van groepen, benut 
Wim deze ruimten ook voor eigen gebruik. Urenlang kan hij hier in 
alle rust werken aan het schrijven van eigen iconen en verdrijft hij 
de wierooklucht met de rook van zijn sigaretten. Hij maakt hier ook 
een prachtig, draaibaar meubel waarin hij de iconen plaatst van 
onder andere de patroonheiligen van onze stichters. Het werkstuk 
heeft een vaste plaats gekregen in de aula van De Beyart.

In zijn leven is Wim steeds een zoeker gebleven: Wie ben ik?  Hoe 
ben ik anderen nabij en welke plaats heeft de Eeuwige in mijn 
leven? Hij deelt deze gevoelens in communitaire gesprekken en 
in de ontmoetingsgroep rond ‘A course of miracles’. Het is een 
levenskunst om met vragen te blijven leven en twijfels te hebben. 
En het is een genade als je bij vlagen het idee krijgt dat er ook 
antwoorden je pad kruisen. 
Dat ervaart hij ook als zijn gezondheid het steeds meer laat af-
weten. Hij leert beetje bij beetje te berusten in het feit dat zijn 
lichaamskrachten afnemen. Bij een opname in het AZM blijkt dat 
zijn lichaam moegestreden is. In het bijzijn van familieleden en 
medebroeders gaat hij op woensdag 19 augustus van ons heen.

“Wie mag wonen in het huis van de Eeuwige?” hoorden we zojuist 
in een lezing uit de H. Schrift. “Hij die recht doet aan de zwakken 
en zich door alles heen aan de Eeuwige toevertrouwt. Die mag 
wonen in het huis van de Heer.”

Wim heeft nu zijn plaats in het huis van zijn Schepper gevonden. 
Als edele man heeft zijn verdiende loon ontvangen. Dat is wat we 
oprecht hopen – in tastend geloof – maar vooral in grote dank-
baarheid voor het leven van deze goede mens, Wim van Winden, 
onder ons.
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1962: Missiekruis uit handen van  Algemeen 
Overste Avellinus Janssen

1962: op weg naar Freetown / leaving for 
Freetown. Fernandeze Uleman, Charles Bas-
tiaenen, Olaf Verberne, Lambertus van Berkel, 
Koos Baijer en Wim van Winden

1962, Kabala: dit gaat de 
bouwkeet worden / this is 
to be the building shack. 
Wim van Winden rechts / 
right

1958, Kaleo: 
Peter Saatuo, 
Celesto v.d.Brink, 
Maarten Bouw, Alfred 
Fest, Jerome Konbual, 
Wim van Winden
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Een goed glas

Wim had geen gemakkelijke start in zijn leven. Oorlog, met tegen 
het einde een vreselijk bombardement in Den Haag waarbij hij 
moest vluchten met de familie, tekende zijn lagere schoolperiode. 
Gelukkig vond hij spoedig daarna zijn roeping bij de Broeders van 
Maastricht (de FIC). En dat was niet omdat we hem graag kwijt 
wilden; eerder wilde hij van mij af omdat ik als baby ’s nachts luid 
kon brullen, heeft hij mij vaak verteld. Integendeel, naar elk be-
zoek van Wim aan Den Haag werd uitgezien. Hij was een goede, 
lieve, inspirerende en ook gezellige broer; zijn levensverhaal in 
boek verschenen maakt veelvuldig melding van ‘een goed glas’ 
als belangrijk smeermiddel.

Wim heeft voorbeeldig gewoekerd met zijn talenten die vooral tot 
ontwikkeling kwamen bij zijn breed gewaardeerde bouw- en on-
derwijsactiviteiten in Ghana, maar ook later nog bij de cursussen 
voor vluchtelingen in Eckelrade en het iconen schilderen op de 
Beyart. Gretig, met nieuwsgierigheid en vindingrijkheid en wars 
van formaliteiten greep hij de kansen aan die hem geboden wer-
den. Waarbij hij goed aanvoelde hoe hij mensen kon motiveren 
om mee te werken aan zijn projecten, waarbij soms hem ontbre-
kende deskundigheden vereist waren.

Liefde zag Wim als leidend beginsel voor een vredige en recht-
vaardige samenleving. Hij kon slecht tegen machtsuitoefening 
zonder respect voor de ander, ongeacht diens culturele achter-
grond of opvattingen. Van cruciaal belang daarbij achtte hij di-

Frans van Winden
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recte communicatie met de ander en samenwerking op kleinere 
schaal (‘small is beautiful’). Hij vreesde dat moderne concurrentie 
via anonieme markten het nastreven van eigenbelang zou bevor-
deren, waardoor de belangstelling en zorg voor de ander zou afne-
men met alle nadelige maatschappelijke gevolgen van dien. Een 
opvatting die thans vanuit wetenschappelijke studies, waaronder 
mijn eigen onderzoek, steeds meer ondersteuning vindt. Wim en 
ik groeiden hierdoor steeds meer naar elkaar toe qua overtuigin-
gen, ondanks ons leeftijdsverschil en onze uiteenlopende gees-
telijke vertrekpunten, en dat was mooi te ervaren (vooral omdat 
mijn gewaardeerde broer niet veel op had met kamergeleerden!).

Jammer, dat we nu op dit pad niet samen verder kunnen gaan. 
Dat bedroeft. In Ghana heb ik evenwel geleerd dat men treurt als 
een jóng iemand overlijdt, maar juist blijdschap toont als het een 
‘Saakum’ (oude man) met een rijk leven achter zich betreft. Van-
wege zijn liefde voor de Ghanese cultuur denk ik dat Wim daarom 
geen bezwaar zou hebben tegen het heffen van een ‘goed glas’.
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Seregeous Dery

A message of condolences

On Monday, 17Th August, 2015 we got the news that Bro. John 
Van Winden was taken ill critically. This anxiety raised in us was 
exacerbated by the additional information that he had been gi-
ven the last sacrament. Left with this sad and derailing news, we 
could only pray against the odds with hope that his condition 
would change for better. Thus, the news of his demise yesterday 
(19Th August, 2015) came as a shock not only to us but also to all 
those who knew this great man. 

Bro. John left the shores of Ghana more than two and half deca-
des ago. This might appear to be long time ago. However, the in-
delible imprints he had made in the life and minds of many people 
before he left Ghana still makes him fondly remembered by many 
today. Yes! the good memories of him still linger on in the minds of 
both young and old Ghanaian FIC Brothers, the old boys of Nan-
dom Vocational School (NVS) (now St. John Technical Institute) 
and the people of Nandom who knew him before his repatriation. 
Bro. John was among the pioneering group of FIC Brothers to 
start in Ghana in 1967. Because of his special gifts, expertise and 
human qualities he was used more often like a universal spanner 
till his return to the Netherlands in 1989. He championed vari-
ous forms of development works particularly in the Nandom area. 
Prominent of these projects included among others design and 
construction of Nandom Secondary School and St. John Techni-
cal Institute. 
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This man whom we mourn today was not only a self starter but 
also was imbued with high sense of art and creativity tailored to 
meet needs as well as provide lasting solutions to life challenges 
of the people around him. This sense gave foundation to the es-
tablishment of St. John’s Technical Institute at Nandom in 1972. 
He saw the needs of the teaming youth at the time of constructing 
Nandom Secondary School and felt something needed to be 
done to empower them with the needed skills that liberated them 
for life. This singular but critical intervention to a large extend has 
leveraged the Upper West Region of Ghana to what it is today. 
Indeed, he was the brain behind the development of a good core 
of personnel with a high level of professional and technical skills 
which hitherto was nonexistent in our part of Ghana. 

His idea of establishing NVS was not only to impart occupational 
skills in the youth, but also to inculcate in them values that would 
enable them contribute more meaningfully towards the develop-
ment of the Northwestern part of Ghana. Your intention was also 
to retain these skilled youth in the rural areas in Northwestern 
Ghana to help improve the living conditions of their people. 

Bro. John’s high sense of art and creativity further found expressi-
on in the myriads of books/pamphlets written and compiled pur-
posely to facilitate/enhance Technical/Vocational education and 
training delivery. Bro. John today is physically gone to his maker, 
but his ideas and work of his hands still live on and are benefiting 
current generation and others yet to be born. His books are wide-
ly used in Technical/ Vocational training in Ghana and beyond the 
borders of Ghana. 

It was therefore not surprising that the Paramount Chief, Sub-
Chiefs, elders and people of the Nandom Traditional Area at their 
25Th anniversary of the Kakube Festival in December, 2013 sin-
gled out Bro. John for an award. This award was in recognition 
“of his immense contribution to education in the Nandom Tradi-
tional Area, especially in the training of the youth in the area of 
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technical/vocational education, which has greatly brought about 
development and improvement in the livelihood of many in the 
traditional area”. Unfortunately, for reasons of advanced age and 
frail health Bro. John could not make it himself to Ghana for this 
award. His younger brother, Prof. Frans van Winden accompanied 
by his wife Jos Van Winden -De Lay happily stepped in and came 
down to receive this award on his behalf. 

Even after more than two and half decades of repatriation, Bro. 
John maintained track of the developments of projects he had left 
behind as well as his many friends. He loved Ghana and did the 
best he could for the development of its people. This was evident 
in the few times I personally met him in the Beyart the few time I 
visited the Netherlands. He showed interest in us and loved to be 
posted with new developments back in Ghana. Bro. John lived 
his life to the full, making himself as useful as possible in every 
circumstances of life. Indeed, who is allowed to live in the house 
of the Lord? He who does justice to the weak and has trust in him 
(Psalm 15). 

On behalf of the Brothers FIC Ghana Province, I extend to you 
and the entire family of the late Bro. John (his brother - Prof. Frans 
van Winden and wife Jos Van Winden -De Lay etc.) our heartfelt 
condolences on the occasion of the home call of this great son of 
our Congregation. Bro. John is physically separated from us but 
his legacies and indelible imprints left in the minds of many would 
continue to linger on for many generations to come. 

We are united with you in prayer at this difficult moment in the life 
of your Province. As we grief over this big loss, we continue to 
pray with trust that the Lord whom Bro. John Van Winden served 
faithfully in his entire life would welcome his humble soul into his 
heavenly kingdom. He will forever be missed!!!
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1967 Nandom, bouw van 
Nandom Sec / building 
Nandom sec. Wim van 
Winden, Borgias Schrurs

NVS: Nandom Vocational 
and Technical School

1885 Nandom Sec, Wim/
John van Winden in het 
kantoor van de NPVC / at 
the NPVC office

1985, felicitaties aan Mgr. 
Dery met zijn zilveren 
ambtsjubileum / congra-
tulating Mgr. Dery on his 
silver jubilee as a Bishop



19

Van de Ghanese provincie

Op maandag 17 augustus 2015 ontvingen wij het bericht dat br. 
John van Winden ernstig ziek was en het laatste sacrament had 
ontvangen. Bij dit treurig nieuws konden we alleen maar bidden 
en hopen dat het tij nog ten goede zou keren. Helaas, gisteren 
(19 augustus) bij het bericht van zijn overlijden was het toch nog 
een schok, voor ons en alle mensen hier die deze geweldige man 
gekend hebben. 

Br. John is al meer dan vijfentwintig jaar uit Ghana weg. Dat is 
best lang. Maar hij heeft onuitwisbare sporen achtergelaten in het 
leven van velen in de tijd dat hij hier was. Veel goede herinnerin-
gen aan hem leven voort in de gedachten van jonge en oudere 
broeders FIC in Ghana, van oud-leerlingen van de Nandom Voca-
tional School, nu St. John Technical Institute, en van de mensen 
in Nandom en omgeving die hem gekend hebben.

Br. John was een van de eersten die in Ghana aan het werk ging in 
1967. En door zijn bijzondere gaven, zijn ervaring en zijn mense-
lijkheid werd hij vaak als een soort van universeel gereedschap in-
gezet op allerlei plekken, tot hij in 1989 naar Nederland terugging. 
Hij was de trekker voor verschillende soorten ontwikkelingswerk 
in Nandom en omgeving. Daaronder was de bouw van de Nan-
dom Secondary School en het St. John Technical Institute. 

Deze man, om wie we nu rouwen, was niet alleen iemand die 
zelf initiatieven nam, maar hij was ook heel creatief, gericht op 
oplossingen voor de noden en de behoeften van de mensen om 

Seregeous Dery
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hem heen. Dit leidde tot de oprichting van de 
St. John’s Technische school (Technical Insti-
tute) in Nandom in 1972. Hij zag de behoeften 
van de jongelui in de tijd van de bouw van de 
middelbare school in Nandom (Nandom Se-
condary School) en bedacht dat er iets nodig 
was om ze de vaardigheden te geven waar-
mee ze zich konden bevrijden voor een beter 
leven. Dit initiatief heeft veel bijgedragen om 
de Ghanese Upper West Region tot het hui-

dige niveau op te trekken. Hij was de man achter het plan om een 
sterke kern van mensen met grote professionele en technische 
vaardigheden te vormen, iets wat daarvoor totaal niet bestond in 
dat gebied. Het idee was dat de jongeren niet alleen vakkennis 
zouden opdoen maar ook waarden zouden meekrijgen waarmee 
ze zelf ook beter konden bijdragen aan de ontwikkeling van het 
noordwesten van Ghana, zodat uiteindelijk iedereen daar een be-
ter leven zou krijgen. 

Br. John’s creativiteit vond verder een uitweg in de tientallen boe-
ken en folders die hij schreef ten behoeve van het technisch en 
vakonderwijs. Zelf is hij er nu niet meer, maar zijn ideeën en werk 
leven voort en zullen ongetwijfeld nog heel veel mensen ten dien-
ste zijn. Zijn boeken worden overal in het technisch onderwijs ge-
bruikt, in Ghana en daarbuiten. 

Het was dus ook niet verbazend dat de Paramount Chief, plaatse-
lijke hoofden, de oudsten en het volk van het Nandom Traditional 
Area bij de 25ste viering van het Kakube Festival in december 
2013 Br. John een onderscheiding toekenden voor ‘zijn enorme 
bijdrage aan het onderwijs in het Nandom gebied, vooral op het 
vlak van technisch en vakonderwijs, en daarmee ook aan het wel-
zijn en de economische situatie van velen in het gebied.” Helaas 
was Br. John niet fit genoeg om zelf de onderscheiding in ont-
vangst te komen nemen. Zijn jongere broer prof. Frans van Win-
den met diens vrouw Jos kwamen daarom in zijn plaats. 
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Zelfs meer dan vijfentwintig jaar na zijn vertrek hield Br. John nog 
goed bij hoe het ging met al zijn projecten en met zijn vrienden 
in Ghana. Dat bleek ook bij de keren dat ik hem bezocht op De 
Beyart als ik in Nederland was. Hij toonde altijd belangstelling en 
hoorde heel graag van de nieuwste ontwikkelingen. Br. John heeft 
zijn leven ten volle geleefd, en zich overal en in alle omstandig-
heden nuttig gemaakt. Om met psalm 15 te spreken, Wie mag te 
gast zijn in uw tenten? Wie trouw is, en niet zijn naaste verloo-
chent die een mens is zoals hij. 

Namens de Broeders FIC in Ghana wil ik u en de hele familie van 
Br. John, zijn broer voorop, ons diepgevoeld medeleven betuigen 
bij het heengaan van deze grote zoon van de Congregatie. Hij laat 
ons veel moois na en de herinneringen zullen blijven. Samen met 
u bidden wij voor zijn ziel. Wij geloven dat de God die John van 
Winden zijn hele leven trouw gediend heeft, hem nu zal verwelko-
men in het koninkrijk van de hemel. Wij hier op aarde  zullen hem 
missen.
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Lieve Wim

Waar moet ik bij jouw leven beginnen,
je was een gevoelsmens, en zat diep van binnen.

Het was dan ook je grootste wens,
om goed te doen voor je medemens.

Al heel jong koos je voor een leven met Hem,
trouw aan je innerlijke stem.

Eenmaal in Afrika koste het je een jaar,
om de mensen te “lezen”, hun uitdrukking en gebaar.

Je luisterde goed naar wat men echt nodig had,
schreef  heel gericht  boeken, een waardevolle schat!

Ook al mocht je het vaderschap nooit beleven,
je hebt duizenden mensen een betere toekomst gegeven.

Ook voor jongeren was je interesse heel breed,
je inzicht, en liefde,  geen onderwerp dat je meed.

Je vond jezelf maar heel gewoon,
voor ons was je een levend icoon.
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Frank zijn infarct dat gaf jou een dreun,
je belde naar Amerika en was mij echt tot steun.

Je professie feest en 80 jaar kon jou toen niet meer bekoren,
onze vriendschap werd nog hechter dan tevoren.

Graag namen we je voor een dagje mee,
jij maakte het plan (soms had je er twee).
Dan hadden we er alvast een voor de volgende keer,
alleen helaas die komt nu niet meer.

Bedankt voor alles wat je ons tijdens je leven,
aan liefde en wijsheid mee hebt gegeven.

Dit afscheid vervult ons dan ook met smart,
voor altijd een plekje diep in mijn hart.

Frank en Lia van Brinkel
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Van de iconengroep
(een kleine greep uit veel meer)

Wat verdrietig dat Broeder Wim is overleden. Ik hoop dat hij niet 
veel geleden heeft en vredig is kunnen heengaan.

Ilse Wielage

Ik ben blij dat ik Wim heb mogen leren kennen en hij zal voor mij 
een blijvend voorbeeld zijn als er iets in je leven tegen zit. Op zo’n 
moment denk ik aan Wim en dat hij nooit opgegeven zou hebben. 
Ik heb ook van hem geleerd teleurstellingen te aanvaarden en te 
accepteren.

Hans Jansen

Zelf heb ik het een ingetogen en sfeervolle uitvaartdienst gevon-
den. Ook die straalde een rust uit die ik ook bij Wim zelf altijd heb 
ervaren.

Jack Maessen

Wim was een van de inspiratiebronnen die mij de liefde voor het 
icoonschrijven heeft bijgebracht en ontwikkeld. Daar geniet ik nog 
steeds van, zo wordt hij ook nooit vergeten.

Bep Dijkstra-Mulders

Hij was  een bijzondere, talentvolle en innemende persoonlijkheid, 
die iedereen tot zijn recht liet komen. Hij was een  mens om van 
te houden.

Maria Embrechts

Wim heb ik ook leren kennen als een bijzonder fijn mens. Het doet 
goed die zo af en toe te mogen ontmoeten.

Elisabeth Heckenbucker-Havermans
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Ook deze icoon heb ik mo-
gen schrijven onder leiding 
van Ank, br. Toon en br. Wim. 
Br. Wim zal in mijn herinne-
ring blijven als iemand in het 
schrijven van iconen en het 
overdragen van deze kunst 
aan anderen. Wat zal hij een 
leegte achterlaten bij het 
team van St. Servaas!

Nelly Heemskerk-Koomen

Heel veel sterkte in deze periode 
en liefs.

Yvonne de Weerdt-Souverijn
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1990, Maastricht. Aloysius 
Porekuu, Wim/John van 
Winden, Toon/Anthony 
van Herwaarden, Gracious 
Sangber-Dery

1995, Nijmegen. 
Mediorenbijeenkomst 
/ meeting of medior 
Brothers

2004, Maastricht. Iconen 
schrijven / ‘writing’ an icon

ca. 2014, Maastricht. Met / 
with Martinus Handoko
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