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Wat een zomer was me dat! Met temperaturen die opliepen tot bijna
veertig graden. Eerlijk gezegd: ik hield er niet van! De energie om aan
de slag te blijven smolt weg. Veel zieke en oudere mensen beleefden
moeilijke dagen. Landbouwers zagen de opbrengst van hun oogst in het
gedrang komen. De natuur kreunde onder de hitte en de aanhoudende
droogte: het gras verdorde, bomen verloren voortijdig hun bladeren,
de groentetuin was niet om aan te zien. Je herinnert je vast ook nog de
nieuwsberichten met beelden van haast onblusbare bosbranden.
En dan, half augustus, enkele zo welkome
regendagen. Water kan wonderen doen! De
dorbruine grasperken hadden slechts weinig
dagen nodig om weer hun vertrouwde groene
kleur aan te nemen. Verwelkte planten richtten
het hoofd weer op en toonden zich steevast
van plan om niet definitief weg te kwijnen.
Water, zo deugddoend en levenskrachtig!
“Geef mij van dat water, Heer” zei de
Samaritaanse vrouw tot Jezus. Ze had Jezus
aangetroffen bij de bron rond het zesde uur,
als de zon het hoogste staat. Ze kwam water
putten en Jezus had haar aangesproken,
ofschoon joden niet met Samaritanen
omgingen. Hij vroeg haar te drinken. Het
leidde tot een diepgaand gesprek. Zij had het
aanvankelijk over het water uit de put, maar
door de ontmoeting met Jezus ontdekte ze de
dorst in het diepste van haar hart. Hij had het
over levend water, en wie er van zou drinken,
zou nooit meer dorst krijgen. Hij zei: “Het water
dat ik geef, zal in jou een bron worden waaruit
water opwelt dat eeuwig leven geeft.”

In de Bijbel heeft water een sterk symbolische
betekenis. Water betekent leven, het geschenk
van God aan zijn volk, een eeuwige bron.
Het vreemde in het verhaal uit het vierde
hoofdstuk van het Johannesevangelie is dat
er helemaal geen water uit de put naar boven
gehaald wordt, zoals Jezus eerst vroeg aan de
Samaritaanse, maar dat Hij de situatie omdraait.
Hij is zelf de bron waaruit Gods leven vloeit en
waaraan anderen zich kunnen laven. Toen de
vrouw dit door had, liet ze haar kruik staan en
liep naar de stad om de mensen te vertellen
over de ontmoeting die haar intens gelukkig
maakte. Ze kon er gewoon niet over zwijgen en
werd zo op haar beurt bron voor anderen in hun
zoektocht naar God.
Kunnen we dan iets anders doen dan met de
Samaritaanse vrouw vragen: “Geef mij van dat
water, Heer?”

Allereerst wat redactienieuws. We hebben afscheid
genomen van Joost Middelhoff en hem bedankt voor
zijn jarenlange inzet voor Don Bosco NU. We zijn blij
dat we Simon Songrum sdb als nieuw redactielid
kunnen verwelkomen, hij heeft een goede pen van
schrijven en we verwachten veel van hem.
In deze herfsteditie van DON BOSCO NU leest u
meer over het komend Provinciaal Kapittel dat voor
februari 2019 gepland staat en over de documentaire
over salesianen in Nederland en Vlaanderen die in
de maak is. Verder besteden we aandacht aan het
project The Colorful Circle van Don Bosco Deventer
waardoor Nederlandse kinderen spelenderwijs
in contact worden gebracht met ontheemde en/
of vluchtelingenkinderen. In de rubriek jeugd van
tegenwoordig laten we vier jongeren aan het woord
over stilte. En verder in de rubrieken Agenda en
Nieuws.NL aandacht voor de activiteiten van de
diverse Don Bosco-werken in het land. Tot slot is er
‘de inspiratie’ van salesiaan Henk Hofstede die op
zijn 90e nog als pastor in Vaassen actief is. U ziet
het: opnieuw een DON BOSCO NU vol met nieuws
dat je pakt!
De redactie wenst u dan
ook veel leesplezier.
KOOS MEIJERINK

Sarah Verschelde is de nieuwe
stafmedewerker bij Don Bosco
Media, van de salesiaanse
provincie BEN (België-Noord en
Nederland). Voortaan zet ze
haar schouders samen met Brecht Nuyts onder de
diverse mediaprojecten. Met enkele woorden stelt ze
zich graag nader voor.
"Ik ben Sarah Verschelde. In Luca School of Arts leerde
ik de kneepjes van het vak als grafisch ontwerper. Na
mijn eerste werkervaring bij een communicatiebureau
ben ik sinds 1 september het trotse nieuwe lid van team
Don Bosco Media. Na mijn middelbare schooltijd op het
Don Boscocollege in Kortrijk en na jarenlang vrijwilliger
geweest te zijn bij onder andere Speelplein Kinderland,
ben ik nu helemaal klaar voor een voortzetting van
mijn betrokkenheid bij de Don Boscofamilie, een
nieuwe uitdaging! Deze taak zal ik uiteraard met veel
enthousiasme en bezieling uitvoeren."
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voor de meest behoeftige adolescenten en jongeren van
deze wereld, die in zekere zin verschilt van de wereld van de
voorbije decennia, conditioneert objectief onze zending.”
Commissieleider
Dieter Verpoest sdb

Alle salesiaanse gemeenschappen in
de wereld ontvingen een brief van de
Algemeen Overste over het thema van het
komende Algemeen Kapittel (Turijn, februariapril 2020). Het Provinciaal Kapittel dat in
februari 2019 plaatsvindt zal in voorbereiding
op het Algemeen Kapittel hetzelfde thema
behandelen: Welke salesianen voor de
jongeren van vandaag?
VOORBEREIDINGEN PROVINCIAAL KAPITTEL
Om de drie jaar is er in alle salesiaanse provincies wereldwijd
een Provinciaal Kapittel. Het 20ste PK van onze provincie
BEN (Vlaanderen en Nederland) zal uit twee sessies
bestaan. De eerste vindt plaats in Groenhove te Torhout van
zondagmiddag 3 maart tot Aswoensdag 6 maart 2019. De
tweede sessie vindt plaats in Oud-Heverlee op woensdag
1 mei 2019.

Het logo voor het 28ste Algemeen Kapittel (CG:
Consiglio Generale) is ontworpen door Marco
Ospina van Don Bosco in Ecuador.
Bij het ontwerpen van dit logo liet de maker zich leiden door
volgende zin van de Algemene Overste in zijn brief: “Zoals
Don Bosco en in trouw aan de Geest, moeten we onszelf
opleggen absolute prioriteit te geven aan de salesiaanse
zending met de jongeren van nu om, zoals hij het was, ‘teken
en drager te zijn van de liefde van God voor de jongeren,
vooral voor de meest arme.’ Die prioriteit of voorkeursoptie

De komende maanden zal in alle salesiaanse
gemeenschappen in Nederland en Vlaanderen nagedacht
en gesproken worden over het thema. De commissie
die het kapittel voorbereidt staat onder leiding van
Dieter Verpoest sdb. De belangrijkste opdracht van
de voorbereidingscommissie is het uitdiepen van het
kapittelthema. In de directeurenvergadering van 25-26
september 2018 maakte Dieter Verpoest alle aanwezigen
alvast vertrouwd met het thema en gaf hij een aantal
overwegingen mee. Vanuit de brief van de Algemeen
Overste werden drie deelthema’s geformuleerd:
- kiezen voor de salesiaanse zending voor de armste en
meest behoeftige jongeren
- de vorming/begeleiding van de jonge salesianen
- salesianen en leken in een gedeelde zending.
In de zomereditie 2019 van Don Bosco NU zullen we verslag
doen van het Provinciaal Kapittel.

Op het logo is een waaier te zien van huizen en werken over
de hele wereld. Als je van links naar rechts gaat wordt deze
reeks rechts bovenaan afgerond met de basiliek van Maria
Hulp der Christenen in Turijn, de stad waar het 28AK zal
plaatsvinden.
Het logo suggereert dat ieder die Don Bosco navolgt, creatief,
dienstbaar en gepassioneerd moet zijn om met jongeren te

PREMIÈRE
In Nederland zal de
documentaire voor het
eerst worden getoond op
dinsdagavond 20 november in
de Villa van Assel Don Bosco
Centrum, Pomphulweg 106,
Hoog Soeren. Aanvang 19.00
uur. Van harte uitgenodigd en
welkom. Aanmelden vooraf
wordt op prijs gesteld, via tel.
055 5191535 of per mail via
donboscowerken@donbosco.nl.

In de gemeenschap van de salesianen in Nederland en België
is een schat aan levenswijsheid aanwezig. Aangezien de
gemeenschap vergrijst in onze regio worden salesiaanse
ervaringen en inzichten kostbaar erfgoed. Vandaar het initiatief
om persoonlijke ‘getuigenissen’ van religieuze ouderen, die
hun leven hebben gewijd aan Don Bosco’s voorbeeld, vast te
leggen in een mooie documentaire.
Waar precies zit hun vuur? Ze geven ons een inkijkje in wat
hen drijft en welke keuzes zij maakten. Waar bleven ze trouw
aan? Hoe hielden ze vol? Waarom kozen ze voor Don Bosco en
wat zijn onmisbare elementen in een preventief pedagogische
aanpak voor jeugd en jongeren?

werken. In het midden van het logo zie je drie figuren.
Ze verwijzen naar de drie elementen van het kapittelthema:
de prioriteit van de salesiaanse zending bij de jongeren van
vandaag, het profiel van de salesiaan en de samenwerking
met de leken. Je kunt er tevens de jongeren, de salesianen
en de leken in herkennen. Ze zijn met elkaar verbonden en
Christus (helemaal rechts boven) reikt hun de hand, wat een
verwijzing is naar het ‘Da mihi animas’.
De overgang in de kleur van licht naar donker drukt het
dynamische van de zending uit. De keuze voor het blauw is
een verwijzing naar Maria, de Hulp van de Christenen, die
een wegwijzer is naar de hemel.

FILMPROJECT

“Het is een gunst om het vuur van de
salesianen door te mogen geven via
hun unieke verhalen.”
In de documentaire vertellen salesianen over hun bronnen
van levensvreugde en vertrouwen en over hun geloof in jonge
mensen. Prachtige uitspraken getuigen van een groot vuur dat
niet bepaald dooft bij het klimmen der jaren. Het is een bemoediging om bij hen op de schouders te mogen gaan staan in de
praktijk van het jeugd- en jongerenwerk van vandaag.
Aan de documentaire wordt door Michel Agterberg en
ondergetekende nog hard gewerkt, deze zal in november 2018
online beschikbaar zijn.

RITA VERMELTFOORT
Taakhouder vorming Don Bosco Werken Nederland

WERK IN UITVOERING
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NIEUWE MAN AAN HET ROER
BIJ DON BOSCO APELDOORN

Half juli werd de nieuwe website van onze
salesiaanse provincie BEN (België-Noord en
Nederland) boven de doopvont gehouden. De
site biedt een fris ogende en goed doordachte
presentatie van de veelzijdigheid van projecten
van Don Bosco in Vlaanderen en Nederland.
Bij het openen van de homepage zie je meteen
waar het om gaat: ‘Familie zijn voor jongeren’.
Het vernieuwde communicatiekanaal sluit aan
bij Don Bosco zelf, die gretig gebruik maakte
van de toenmalige media om zoveel mogelijk
mensen te bereiken. Het is haast eindeloos
wat Don Bosco schreef en publiceerde om het
goede bij en voor de jonge mens naar boven
te brengen.
door WILFRIED WAMBEKE

De website wil meer zijn dan een doorgeefluik van informatie en nieuwsberichten. Er zal extra aandacht besteed
worden aan verhalen die getuigen van alle goede dingen
die in onze provincie gebeuren vanuit een christelijke en
salesiaanse motivatie. We hoeven ons niet te schamen
in de media te komen met onze christelijke motivatie en
met ons onverzettelijk geloof in jongeren, ook in de meest
kwetsbaren onder hen. Daarmee doen we Don Bosco eer
aan. Hij was toetssteen, wegwijzer, houvast en vertrekpunt bij het realiseren van de nieuwe website.
Nieuwsgierig geworden? Neem zelf eens een kijkje
op www.donbosco.nl

OPVOLGER HANNIE WEBBERS
Ambtelijk secretaris Hannie Webbers van Don Bosco
Werken Nederland heeft per 1 oktober ontslag
genomen om van haar pensioen te gaan genieten.
Jacqueline Douven is haar opvolger en werkt op
maandag-, woensdag- en vrijdagochtend op het kantoor
van Don Bosco Werken Nederland in Assel.
Jacqueline Douven woont met haar man en dochter van 18 jaar
in Apeldoorn. Hiervoor heeft ze bij verschillende welzijnsstichtingen gewerkt waar ook jongerenwerk aanwezig was. Jacqueline
over haar nieuwe baan: “Ik ben met veel plezier
bij Don Bosco Werken Nederland aan de slag
gegaan, al zal het moeilijk zijn om Hannie te
vervangen, die al zoveel jaren met veel inzet
en passie deze functie heeft vervuld. Ik zie er
naar uit om met iedereen kennis te maken.”

Per 1 september is bij stichting
Jeugd- en Jongerenwerk Don
Bosco Apeldoorn Wietse de Boer
in dienst getreden in de functie
van operationeel manager. De
organisatie heeft in de persoon
van Wietse een nieuw boegbeeld.
Hij is verantwoordelijk voor
de aansturing van de primaire
processen en neemt ook alle
managementtaken voor zijn
rekening.
Met het aantreden van Wietse doet de huidige directeurbestuurder, Hans Stalknecht, een forse stap terug. Gedurende de
komende maanden, met een termijn van maximaal een jaar, zal hij
nog op de achtergrond aanwezig zijn, totdat alle directietaken en
-verantwoordelijkheden aan Wietse de Boer zijn overgedragen.
De redactie vroeg Wietse de Boer om zich voor te stellen
aan de Don Bosco familie.
Wietse: “Sinds drie september ben ik aan het werk als manager
bij Don Bosco in Apeldoorn. Ik voel me er thuis omdat ik de
bevlogenheid en betrokkenheid herken. Graag stel ik mijzelf nog
wat verder voor. Mijn naam is Wietse de Boer. Ik ben 43 jaar,
getrouwd met Esther en samen hebben we 4 kinderen, in de
leeftijd tussen 11 en 17 jaar. We wonen in Zwolle waar ik ook
raadslid ben voor de ChristenUnie. Ik werk al jaren in het sociaal
domein. Eerst als maatschappelijk werker en daarna als coördinator
in het Centrum voor Jeugd en Gezin van Elburg en Oldebroek.
De laatste jaren heb ik gewerkt als teamcoördinator van een
welzijnsorganisatie in Noordoostpolder.
Steeds meer ontdekte ik dat de echte verandering in het sociale
domein gaat over het beter aansluiten van de overheid en
hulpverleners op de leefwereld van mensen. Zodat mensen
(weer) regie krijgen over hun leven en uitgedaagd worden om
verantwoordelijkheid te nemen. Want met alle protocollen en
regels heeft de overheid het behoorlijk ingewikkeld gemaakt
en soms ook verantwoordelijkheid overgenomen van mensen.
Waardoor mensen zich niet nodig voelen en afhaken. Terwijl
iedereen op zijn manier kan bijdragen aan de samenleving en
mensen met elkaar tot mooie dingen in staat zijn.
Laat het welzijnswerk nu de organisatie zijn die in staat is om
de brug te slaan naar mensen, zowel jong als oud. Omdat wij
middenin de samenleving staan, oprechte belangstelling hebben
en er vanuit gaan dat iedereen talenten en mogelijkheden heeft.
Met mijn talenten en mogelijkheden ga ik in Apeldoorn aan de
slag om mee te bouwen aan een samenleving waarin iedereen
meedoet.”
www.donboscoapeldoorn.nl

In augustus organiseerde Don Bosco Deventer een drietal
bijeenkomsten van The Colorful Circle in haar thuishonk
Villa Voorstad. Het project The Colorful Circle richt zich op
het in contact brengen van autochtone met ontheemde en
vluchtelingenkinderen. Al deze kinderen dragen een rugzakje
met zich mee. Door middel van verschillende activiteiten
spelen en communiceren ze met elkaar met als motto:
“Als we het hier niet kunnen, waar dan wel?” The Colorful
Circle staat symbool voor alle culturen en wordt dan ook
ingekleurd door alle culturen, in het bijzonder door kinderen,
volwassenen spelen hier echter ook een zeer grote rol in.
We leven in een multiculturele samenleving waarin kinderen
worden overladen met prikkels vanuit volwassenen. Hierdoor
ontnemen we ze grotendeels de mogelijkheid hun eigen
mening, visie en ideeën vorm te geven over mensen uit
andere culturen. Kinderen ontdekken en nemen waar vanuit
een ander oogpunt dan volwassenen. Dit doen zij veelal
spelenderwijs, zowel via direct (spelen, sport, school, enz.)
als indirect contact (internet, games, televisie, enz.).

Elsa: “Samen in een ontspannen
sfeer de wereld een klein beetje
mooier maken... dat is waar The
Colorful Circle voor staat”
Projectleider Elsa Rothengatter (Coachingsbureau What
Elsa?) ondersteunt kinderen bij het ontwikkelen van hun
eigen kijk op andere culturen. Respect, communicatie en
acceptatie staan centraal. Het project kenmerkt zich door
het directe contact tussen kinderen met verschillende
culturele achtergronden. Middels bijvoorbeeld muziek of
schilderdoeken, kwasten en verf gaan de kinderen samen
aan de slag en ontstaan er vanzelf contacten. Kinderen
helpen elkaar, kunnen met creatieve uitingen hun verhaal
kwijt en delen hun ervaringen. In de cirkel reiken zij elkaar
de hand.

de filmpjes van The Colorful Circle op Facebook van
WhatElsa geven een aardig beeld van het project.

NIEUWS NL
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GESLAAGDE DEEBEETJE
KAMPEN 2018

KLOOSTERNACHT
2018 VOOR
JONGEREN
IN DE NACHT
VAN 13 OP
14 OKTOBER

Dit jaar heeft Deebeetje-kamp weer mooie kampweken
gedraaid in Assel. Negentig enthousiaste kinderen in
de leeftijd van 8 tot en met 16 hebben zich, verspreid
over vier verschillende kampweken, goed vermaakt.
Misschien waren het wel de warmste kampweken ooit!
Het thema dit jaar was ‘We volgen het spoor naar het
Wilde Westen’. Motorbendes, cowboys, indianen: ze
kwamen allemaal voorbij in Assel en samen hebben zij
met de kinderen spannende avonturen beleefd.
Het laatste weekend van september was de reünie
om alle leiding te bedanken voor hun inzet tijdens
de zomerweken.
www.deebeetje.nl!

Dominiek, Simon en Andy, de salesianen van de
communiteit in Amsterdam, doen mee aan de
Kloosternacht 2018,
Voor meer info en aanmelding
www.bewogenheid.nl

Veertig jongeren in de leeftijd van 7 t/m 15 jaar gingen
in juli op avontuur in Lelystad. Slapen in tenten op
een terrein bij een boerderij en op avontuur gaan in de
bossen in de omgeving. Het werd een week lang plezier
maken mede dankzij een ervaren en enthousiaste groep
leiding. www.donboscoexperience.nl

Het heeft heel wat tijd gevergd, maar eindelijk is er de
goedkeuring van het bisdom Haarlem-Amsterdam om
de verbouwingswerken aan de Pauluskerk en bijhorende
pastorie van start te laten gaan. De salesianen van de
communiteit in Amsterdam hopen daar over een half jaar
definitief hun intrek te kunnen nemen.
De salesianen van de communiteit in Amsterdam:
v.l.n.r. Simon Edward Nongrum, Dominiek Deraeve
en Andy Jebarus

DON BOSCO RIJSWIJK WINT KANS INSPIRATIEPRIJS
“Ieder kind moet mee kunnen doen”, vertelt Marlies Cuppens nadat ze de
prijs van € 2.500 in ontvangst heeft mogen nemen namens alle medewerkers en vrijwilligers van Don Bosco Rijswijk. Don Bosco kreeg deze prijs
van het Kansfonds voor haar project ‘Ontmoeten en Beleven’ tijdens de
KRO-NCRV ledendag met als thema ‘omzien naar elkaar’! Marlies reageerde
verheugd: “Met deze prijs kunnen we weer verder met het project.”
Ieder kind telt / “Bij Don Bosco vinden we dat ieder kind telt, ongeacht
afkomst en beperking. Het hele jaar door komen er kinderen uit de buurt,
maar ook vanuit het asielzoekerscentrum”. Als klein meisje van elf jaar kwam
Marlies zelf al bij Don Bosco, nu is ze er coördinator.

70 VRIJWILLIGERS UIT 15 LANDEN GAVEN
KLEUR AAN VAKANTIEBOS RIJSWIJK

INTERNATIONAAL TINTJE
VAKANTIEBOS DON
BOSCO RIJSWIJK
De 52e editie van het Vakantiebos in Rijswijk was weer
een groot succes. Ruim zeventig vrijwilligers hebben
zich een maand lang ingezet om de vakantie van 2058
kinderen uit Rijswijk en omgeving kleur te geven. Er zijn
mooie vriendschappen ontstaan tussen de vrijwilligers
uit meer dan vijftien landen. Het is dit fantastische team
opnieuw gelukt om kinderen uit Rijswijk, Den Haag,
het asielzoekerscentrum en ver daar om heen een fijne
vakantie te bezorgen. Chapeau!

VERBOUWING
DON BOSCO AMSTERDAM

We zijn niet allemaal hetzelfde / “Voor mij is het belangrijk dat de kinderen
bij Don Bosco zich allemaal hetzelfde voelen ondanks dat ze niet allemaal hetzelfde zijn. Dat is niet wat vanzelf gaat. Daar
moet je aan-dacht aan besteden, want een kind met een beperking komt in het normale leven niet altijd in aanraking met een
kid zonder beperking. Je moet zorgen dat ze elkaar ontmoeten. Er aandacht aan besteden ook als het niet loopt. We zijn niet
allemaal het zelfde maar wat maakt dat uit”.
Verschillen worden tijdens spelen kleiner / Zijn kinderen in staat om onderlinge verschillen te over-bruggen?
Marlies: “Door ze samen te laten spelen worden de verschillen steeds kleiner. Ieder kind kan en mag zijn wie hij of zij is."

Het Vakantiebos werd mogelijk gemaakt door o.a.
Gemeente Rijswijk, Gemeente Den Haag, Jeugd
Vakantie Loket, Kansfonds, stichting Zonnige
Jeugd, Fundatie van den Santheuvel-Sobbe,
Erasmus+ en vele donateurs.

Televisieaandacht voor Don Bosco Rijswijk
Het televisieprogramma Geloofsgesprek op NPO 2 besteedde op zondag 2 september aandacht aan het project van Don Bosco Rijswijk. Dit televisiefragment is op internet terug te zien en zeker de moeite waard om te bekijken. Marlies Cuppen legt in
deze uitzending aan presentator Leo Fijen heel duidelijk uit wat er bij Don Bosco Rijswijk in de geest van Don Bosco gebeurt,
echt alle kinderen zijn welkom en mogen meedoen!
Bosco Deventer. De uitzending is via www.uitzendinggemist.net terug te kijken, aanbevolen!
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JEUGD VAN TEGENWOORDIG

In deze rubriek laten we jongeren van nu aan het woord. We stellen elke keer een
vijftal vragen. Eind augustus bezochten zo’n 130 jongeren uit heel Nederland het
Kloosterfestival in Nieuw Sion. Na afloop vroegen we een viertal jongeren wat stilte
voor hen betekent.
mensen. Dit soort evenementen is er
perfect voor, evenals retraites. Ik ga af en
toe in een klooster of Retraitecentrum
De Spil om de stilte op te zoeken en met
mezelf bezig te zijn.”
Chris “Stilte = rust en de mogelijkheid
om na te denken.”

LIEKE DE SMIT

21 jaar, uit Haren, studeert
Multimediadesign in Leeuwarden.
WAT IS STILTE VOOR JOU?
Lieke “Stilte is voor mij heel bijzonder.
Voor mij werkt het het beste als ik het
kan creëren dat ik bij wijze ‘de stilte kan
horen’. Als ik bijvoorbeeld met de trein
naar Leeuwarden reis heb ik oortjes
in maar geen muziek om me zo af te
sluiten. Thuis kan ik tien minuten stil zijn,
mijn gedachten gaan dan alle kanten op.
Dat geeft mij nieuw inzicht, stilte geeft
mij heel veel rust en energie.”
Sander “Als ik geen prikkels om me
heb, zoals ik hier nu een paar dagen in
het klooster verblijf. Dan ervaar je wat er
binnen in je leeft waar je normaal in je
drukke omgeving niet de kans voor krijgt.
Ik vind de echte stilte in een klooster en
qua essentie ook in de natuur.”
Aagje “Stilte is voor mij naar binnen
keren, met minder prikkels uit m’n
omgeving naar mezelf toe komen. In het
dagelijks leven zijn overal prikkels, geluid,

SANDER KNOL

Aagje “Het ligt er aan hoe stiltes vallen.
Soms vind ik het hartstikke fijn, als alles
om je heen lekker loopt. Het hangt van
m’n leven af. Een andere keer, als ik
gespannen ben is het moeilijk om stilte
en verstilling te vinden.”
Chris “Ik vind stilte juist wel fijn. Ik heb
liever geen radio of tv aan.”
HOE ONTSNAP JE AAN ALLE
DRUKTE EN GELUID, WAAR VIND JE
STILTE IN JOUW STAD?
Lieke “Ik hou er van om in de natuur
te fietsen, lekker alleen en om dan m’n
gedachten laten gaan en mezelf op te
laden.”
Sander “Ik heb een rustige plek
thuis, kan lekker ontspannen in de
tuin zitten. Of ervaar stilte door een
natuurwandeling.”

25 jaar, uit Dronten, doet de studie
voor Pedagogisch Medewerker.
WE VOELEN ONS VAAK NIET OP ONS
GEMAK ALS ER STILTES VALLEN.
VIND JE STILTES FIJN OF WORD JE
ER ONRUSTIG VAN?
Lieke “Dat ligt aan het moment, als er
stilte valt in een gesprek is dat naar. Ik
ben introvert, ik heb stilte nodig om me
op te laden en weer verder te kunnen.”
Sander “In het normale leven zou ik
er ook onrustig van worden. Maar hier
kan ik na twee dagen wennen de knop
omzetten, dat is best lekker, in je eigen
‘zen-modus’.”

AAGJE GERRITS

34 jaar, uit Sneek, werkt op een
dagbesteding; een kinderboerderij
met verstandelijk gehandicapten.

Aagje “Ik ben iemand die heel erg naar
binnen kruipt, alles om mij heen dicht
gooit. Géén geluid, geen licht. Juist het
verduisteren van een kamer brengt licht.
Op het moment dat ik buiten ben voel ik
alles om me heen. Jongeren vandaag de
dag willen juist veel geluid, mensen om
zich heen en kiezen voor feestgedrag,
veel drinken enz. Alles in de maatschappij
is energie, alles moet haastig en snel.
Er is geen tijd voor de mooiheid om je
heen.”
Chris “Ik woon op een boerderij, dus
als ik naar achteren loop is het een stuk
rustiger. Ik ben hier terecht gekomen via
een vriend van mij. Ik vond het mooi,
prachtige locatie en de sfeer en het ritme
was heel goed. Ik denk dat ik me volgend
jaar weer inschrijf.”

Stilte en rust geeft de kans om na te
denken en alles op een rijtje te zetten.”
Gelezen op de Facebookpagina van het
Jongerenklooster / Nieuw Sion:
“De stilte is als slaap, zij verfrist
de wijsheid”

CHRIS DE WITH

22 jaar, uit Lopik, werkt in de ICT.
WAARBIJ KOM JIJ TOT RUST?
Lieke “Ik hou heel erg van sporten,
voetballen, lekker met het team en de bal
aan de slag.”
Sander “Bij vrienden, via muziek, ik speel
zelf in een band. Dan ervaar ik dat ik tot
rust kom en God nabij is.”
Aagje “Creatief bezig zijn, dat schept
bij mij rust. Ik schrijf gedichten en
soms verhalen. En ik mediteer op m’n
slaapkamer, soms met muziek.”
Chris “Een stuk wandelen op
zondagmiddag. Ik ben zelf begonnen
met gitaarspelen, dat brengt je tot rust.
Ik houd van Johnny Cash, Amerikaanse
folk.”
STILTE, WAT HEB JE ERAAN?
Lieke “Dan hoor je jezelf denken.”
Sander “Veel meer dan je je realiseert
in een druk bestaan. Het brengt je in
contact met God en het helpt om te
ontdekken en naar binnen te kijken wat
er écht in je leeft.”
Aagje “Het lichaam komt vast te zitten.
Maar door je lichaam te ontspannen, je
zintuigen stil te zetten en stil te staan
bij de gedachten die bij je opkomen en
het gevoel dat je krijgt. Je verwerkt de
spanning die er heerst en de angst en
krampachtigheid waarmee de dingen om
je heen gaan.”
Chris “Stilte is iets wat je alleen opzoekt.

Het Kloosterfestival komt volgend
jaar terug, van 22 – 25 augustus
2019 in Nieuw Sion, Diepenveen.

SURVIVALGIDS

Over leven in een groep
of gezinshuis
Per jaar worden
in Nederland
ongeveer 31.000
kinderen uit huis
geplaatst. Meestal gebeurt dit
omdat het bij hun
ouders niet veilig
is, of omdat vader of moeder de
opvoeding niet aan kan. Vaak komen ze terecht in een woongroep
of gezinshuis. Naast de pittige
ervaringen die ze thuis hebben
gehad moeten ze zich aanpassen
aan de nieuwe woonsituatie.
Hoe overleven ze dat?
door KRISTEL ZEEMAN
In de survivalgids geven jongeren met ervaring tips aan andere
jongeren. Daarnaast staat bij

NIEUWE PUBLICATIES

elk hoofdstuk op een rij wat de
rechten van kinderen zijn rondom
bepaalde onderwerpen. Door het
boekje heen staan ook ontroerende gedichten en teksten van kinderen die uit huis zijn geplaatst,
die herkenbaar en steunend kunnen zijn voor de lezers.
Tips die jongeren geven zijn:
Raak je contacten niet kwijt.
Als je verhuist zie je meestal veel
vrienden, kennissen en klasgenoten niet meer. Houd contact
met ze door social media en de
telefoon. Je hebt ze nodig voor
steun, afleiding en een vertrouwd
gevoel.
Zorg voor een eigen plek.
Al verhuis je nog zo vaak, het is
belangrijk dat je je thuis voelt op
de plek waar je woont. Zorg voor
een gezellige sfeer in je kamer,
dan heb je een fijn plekje voor
jezelf.
Laat je zelf zien, trek je niet
terug. Kinderen in een moeilijke
situatie hebben vaak de neiging
een masker op te zetten, zichzelf niet te laten zien om zich te
beschermen. Doe het niet, zegt
bijvoorbeeld Mehmet: “Als mensen je niet kennen, heb je eigenlijk niks aan ze. Nu ik het laat zien
als ik verdriet heb, komen ze naar
me toe om te vragen of ze iets
voor me kunnen doen.”
Stel vragen. Veel jongeren begrijpen niet waarom ze niet meer
thuis wonen en hebben het gevoel dat beslissingen voor hen
werden genomen. Vraag daarom
om uitleg en informatie en vertel
wat belangrijk voor jou is.
Wees optimistisch. Vaak voelen
jongeren zich rot. Dat hoort erbij
zeggen ze, accepteer de slechte
dingen, maar kijk ook naar de
positieve kanten. De leuke dingen
die je samen doet bijvoorbeeld.
Het helpt als je tegen jezelf zegt:
het komt goed.

DON BOSCO

VERZAMELD

REÜNIE OUD-LEERLINGEN
DON RUA
Zaterdag 27 oktober is in Assel de
reünie van de oud-leerlingenbond
Don Rua, aanvang 10.30 uur.
WJD 2019 IN PANAMA STAD
Van 22 tot 27 januari 2019 zullen
jongeren uit meer dan 150 landen naar
Panama City trekken om daar samen
de Wereldjongerendagen te beleven.
Jong Katholiek en de Nederlandse
bisdommen organiseren vanuit
Nederland samen met reisorganisatie
VNB vier verschillende reizen naar deze
WJD-editie. Meer informatie
is te vinden op de websites
www.jongkatholiek.nl en
www.wjd.jongkatholiek.nl die onlangs
in een nieuw jasje zijn gestoken.

Van 19 t/m 21 oktober

NAJAARSWEEKEND
DEEBEETJE
De laatste kampactiviteit van
het jaar is gereserveerd voor de
oudste deelnemers van DeeBeetje
jeugdkampen. Het Najaarsweekend
is namelijk bedoeld voor de 15
t/m 17 jarigen. In een uitdagend
programma doorloop je een volledige
kampweek….maar dan wel in slechts
3 dagen! Deelname: 65 euro, inclusief
overnachtingen en maaltijden.
Voor meer info en aanmeldingen:
www.jeugdkampendonbosco.nl

Aankondiging

GA MEE NAAR DE ROOTS
VAN DON BOSCO

7 tot 13 apr 2019
Voor wie? jongeren (16 – 26 jaar) die
een link hebben met Don Bosco of er
kennis mee wil maken.
Voor iedereen die geïnteresseerd is in
het leven en de bezieling van Don Bosco
opnieuw een inspirerende reis naar Turijn,
Becchi en Chieri. De plaatsen waar Don
Bosco werd geboren, opgroeide, leefde,
werkte en zijn jeugdwerk ontwikkelde.
Het programma bestaat uit diverse
rondleidingen en er is uiteraard ruimte
voor uitwisseling en plezier.
Waar? Castelnuovo Don Bosco, Turijn, Italië
Wanneer? vertrek op zondagavond
7 april, terug op zaterdagmiddag
13 april 2019
Hoe? met de bus. De reis en accommodatie
is echt gericht op jongeren, reizen ’s nachts,
slapen in slaapzalen, verplaatsen te voet enz.
Kostprijs? € 390,Meer info en aanmelden:
koen.timmermans@donbosco.be
www.jeugddienstdonbosco.be
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HERDENKING OVERLEDEN
NEDERLANDSE SALESIANEN
Zondag 25 november is in de Petrus
en Pauluskerk, Steenhoffstraat 41,
3764 BJ Soest de herdenking van de
overleden salesianen, aanvang 14.00
uur. Aanmelden hiervoor kan bij het
secretariaat van Don Bosco Nederland
in Hoevelaken, tel. 033 8447505.

Zondag 9 september werd in Hoog
Soeren feest gevierd vanwege het
feit dat Jan Wessels 60 jaar salesiaan
is, met een H. mis, receptie en een
etentje.

Gerrie Conen van Jong Katholiek:
“Van 22 t/m 27 januari nemen we
deel aan de Wereldjongerendagen
in Panama-Stad. Drie ochtenden is
er een Nederlandstalig programma.
In de middagen en avonden is er
het jongerenfestival met muziek,
theater, discussie en nog veel meer.
Hoogtepunten zijn de verwelkoming
van de paus op donderdag, de
kruisweg op vrijdag, op zaterdagavond
de avondwake onder de sterrenhemel
van Panama, en op zondag de
indrukwekkende slotviering met paus
Franciscus en honderdduizenden
jongeren.”
Grootste jongerenevenement ter wereld
De katholieke Wereldjongerendagen
zijn het grootste jongerenevenement
ter wereld. Ze worden sinds 1984 elke
twee of drie jaar in een ander werelddeel
gehouden. De laatste edities waren
in Polen, Brazilië, Spanje en Australië.
Hoogtepunt van de WJD is altijd de
ontmoeting met de paus. Paus Franciscus
heeft alle jongeren tussen 18 en 30 jaar uit
de hele wereld uitgenodigd om in januari
2019 samen met hem in Panama het
geloof te vieren.

Parallelweekend op Ameland
De reis naar Panama zal voor veel
jongeren te ver en te duur zijn,
daarom is er een parallelweekend op
Ameland. Van 25 tot en met 27 januari
2019 wordt er een parallelweekend
gehouden met de titel WJD@home!

Missionaris Kees Smeele
bezoekt 96-jarige fan
Dinsdag 7 augustus ging missionaris
Kees Smeele op bezoek bij zijn
96-jarige nicht Cor (Corry) Tersmette in
Rijswijk. De afspraak was gearrangeerd
door Hasan Özgören, de aardige
buurman van enkele huizen verder
van Cor.

“Jonge mensen ontmoeten
andere culturen. In de stijl
van Don Bosco.”

JUBILEUM DON BOSCO
YOUTHNET NEDERLAND
Geslaagde Opera Il Don
Bosco dell’amore
Zes keer nagenoeg uitverkocht. Het
hart van het tot theater omgetoverde
landgoed Leusderend stond eind
augustus/beging september in de
schijnwerpers. Dat had alles te
maken met Il Bosco dell'amore. Twee
middagen en vier avonden gaf de
cast van deze opera een prachtige
voorstelling. Ongeveer drieduizend
mensen woonden de uitvoeringen van
deze muzikale belevenis bij. Tot hun
grote genoegen, bleek na afloop uit de
enthousiaste reacties.

DON BOSCO FEEST
NEDERLAND: SAVE THE DATE!
Reserveer alvast de datum in je
agenda: want op zondagmiddag
10 februari 2019 is er weer een
geweldig feest in Assel voor iedereen
die betrokken is bij de Don Bosco
Werken in Nederland. Je bent van harte
uitgenodigd en welkom. In de volgende
editie van Don Bosco NU maken we
het thema en meer details over het
programma bekend.

Op 2 oktober 2018 bestond de
Stichting Don Bosco Youthnet
Nederland tien jaar. Don Bosco
Youthnet (DBYN) is een internationaal
netwerk van verschillende Europese
jongerenorganisaties die werken
in de stijl van Don Bosco. Ook
Youthnet Nederland heeft zich hierbij
aangesloten. Youthnet is actief in 13
EU-landen en zet zich ervoor in om
jonge mensen uit Europa en wereldwijd
samen te brengen en kennis te laten
maken met andere culturen. Deelname
aan jongerenactiviteiten volgens de stijl
van Don Bosco staat hierbij centraal.
Door middel van vrijwilligersprojecten
(EVS), uitwisselingen, seminars,
inleefreizen en trainingscursussen
worden informatie, ideeën en
ervaringen op internationaal niveau
uitgewisseld. Een voorbeeld van
een internationaal succesvol
jongerenproject in Nederland, is het
Vakantiebos van Don Bosco Rijswijk.
Al jaren een succes mede dankzij
de inzet van vrijwilligers via Youthnet
Nederland.
Kortom, Youthnet is een unieke manier
om kennis te maken met andere
culturen én je tegelijkertijd in te zetten
voor de jeugd!
www.donboscoyouthnet.nl

Neef en nicht hadden elkaar zo’n
veertig jaar geleden voor het laatst
gezien. Ondanks haar hoge leeftijd is
Cor nog kwiek en goed te pas. Haar
eetlust is goed, alleen haar ogen en
oren zijn de laatste jaren hard achteruit
gegaan. Ze werkte jarenlang bij de
Postgiro in Den Haag en studeren
en lezen, van vooral boeken over
geschiedenis, mocht ze graag doen.
Ze bekijkt het leven altijd van de
vrolijke kant. In maart vierde ze haar
verjaardag met een boottocht. Gasten
konden een gift doen voor het werk
van Kees in Congo en het ingezamelde
bedrag werd door Cor verdubbeld, een
prachtige geste. Bij de ontmoeting
werden tal van herinneringen
opgehaald en foto’s bekeken. Beiden
genoten er zichtbaar van om elkaar na
zoveel jaar terug te zien.
Kees Smeele komt elk jaar in de
zomer naar Nederland voor een
medische check en behandeling van
zijn trombose, hij vertrok 28 augustus
weer naar Congo waar hij al 47 jaar als
missionaris werkt.
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IN MEMORIAM
KO STURKENBOOM

MISSIONARIS WIM BOKSEBELD
VOOR HERSTEL IN NEDERLAND
Wim Boksebeld sdb, missionaris in Haïti, kwam 22 juni naar Nederland voor revalidatie. Vijf
maanden geleden, is hij gevallen en brak zijn heup. “Een ongeluk zit in een klein hoekje. Van de
ene op de andere dag werd ik een stumper, gelukkig heb ik geen pijn maar mijn geduld wordt al
vijf maanden beproefd.”
Eind juli is hij voor de tweede keer geopereerd aan de heup en herstelt nu in het verzorgingshuis ‘Angeli Custodes’ te
Raalte, dichtbij zijn familie. Zijn jongste zus woont zelfs in dezelfde straat. Hij hoopt na de periode van therapie naar
Haïti terug te kunnen gaan waar hij al bijna 50 jaar als missionaris werkt. Als ik bij hem op de koffie ga komt hij net
van de gebedsviering in het tehuis. De terugreis stond 3 september gepland, voor het nieuwe schooljaar, maar dat
heeft Wim niet gered. “De doctoren hebben bij de eerste operatie in Haïti goed werk gedaan maar de nazorg was niet
zo goed, de begeleiding in Nederland is veel beter. Haïti heeft niet de middelen die hier zijn. De wond geneest goed
maar mijn spieren zijn erg verslapt. Het was fijn dat ik hier zo snel terecht kon en de verzorging is hier fantastisch.
Maar mijn voeten voelen als lood en ik kan ze niet goed bewegen.”
door KOOS MEIJERINK

Wim Boksebeld (1941) komt uit een eenvoudig boerengezin met zeven kinderen (twee jongens en vijf meisjes)
uit Raalte. Hij was nooit misdienaar maar van jongs af
aan wilde hij al priester worden en de missie in. Na de
lagere school ging hij naar de brugklas bij de salesianen
in Ugchelen en vervolgens naar ’s Heerenberg. Voor zijn
noviciaat ging hij naar Twello om daarna in Rijswijk en
Assel een praktijkjaar te doen. Hij studeerde theologie en
filosofie in Oud-Heverlee en Nijmegen.
“Ik werd gevraagd of ik naar Haïti wilde gaan, ik wist niet
eens waar het lag. Maar ik ben er gelukkig geworden.”
Toen hij in 1970 in Haïti kwam kreeg Wim de leiding van
een lagere school, daarna deed hij vijftien jaar parochiewerk, was verbonden aan het Centrum voor Recreatie en
Vorming en directeur van de Technische School in Quay.
Nu is hij aalmoezenier bij de zusters en onderhoudt de
relaties met de regering, veel papierwerk.
IN DE MAARTEDITIE VAN 2010 WAS ER IN DON BOSCO NU VEEL
AANDACHT VOOR DE GEVOLGEN VAN DE AARDBEVING OP HAÏTI.
ER WERD TOEN VEEL GELD INGEZAMELD VOOR DE HULPVERLENING. HOE IS DE SITUATIE NU?
“Er is weer veel nieuw gebouwd maar er staan nog steeds
gebouwen die toen bij die ramp zijn ingestort. Er is toen
veel kader gestorven en wij hadden voor miljoenen aan
schade o.a. aan een nieuwe school die nog niet eens open
was. Ik houd mijn hart vast als er weer een aardbeving
komt, elke vijftig à zestig jaar is er een grote aardbeving
maar dat zal ik hopelijk niet meer meemaken.”
De salesianen van Don Bosco kwamen in mei 1936 in
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Haiti en begonnen het trainingscentrum voor beroeps
opleidingen ENAM (Ecole Nationale des Arts et Métiers)
in Port-au-Prince. Haïti is een delegatie, onderdeel van de
salesiaanse provincie met Cuba, Puerto Rico, en de
Dominicaanse Republiek.
“In Haïti zijn nu 62 salesianen actief en er zijn zeven
novicen. Er is groei en er zijn roepingen. De kerken zitten
vol en mensen houden van processies. De samenleving
seculariseert maar dat gaat langzamer dan in Nederland.
Haïti heeft nog een lange weg te gaan. De wil om vooruit
te gaan is er wel. Maar er is veel straffeloosheid en corruptie, van hoog tot laag, er moet een keer een revolutie
komen. Ouders zien nu gelukkig wel het belang in van
onderwijs. Nu is er teveel vraag en te weinig aanbod
en de regering heeft niet zoveel grip op het onderwijs.
Vroeger moest je kinderen naar school lokken met melk
en zo maar dat is nu niet meer zo.”

Wil jij het werk van Wim Boksebeld steunen? Maak dan
geld over naar NL88 INGB 0000 7140 05 t.n.v. Stichting
Don Bosco, onder vermelding van ‘Wim Boksebeld Haïti’.

SALESIAAN-PRIESTER VAN DON BOSCO HOUTEN,
13 SEPTEMBER 1935 – WIJCHEN, 26 AUGUSTUS 2018
Bij zijn geboorte op 13 september 1935 kreeg Ko als
doopnamen mee: Jacobus Johannes. Hij is er altijd trots op
geweest dat hij in Houten geboren is, in een tuinbouwstreek.
In 1953 ging hij naar het kleinseminarie van de salesianen van Don Bosco in
Ugchelen bij Apeldoorn en op 16 augustus 1960 trad hij in die congregatie in. Hij
volgde de filosofiestudie in Twello en deed zijn stagejaren in Rotterdam, Assel en
’s-Heerenberg. De theologiestudie begon hij in Oud-Heverlee (België), maar maakte
die af in Nijmegen. Op 19 april 1969 werd Ko priester gewijd in ’s-Heerenberg. Zijn
eerste priesterlijke opdracht lag in het woonwagenwerk te Amersfoort, een jaar.
Daarna is Ko 18 jaar kapelaan geweest in de parochie van de heilige Jeroen te Den
Haag. In 1988 werd Ko pastor in de Theresiaparochie te Apeldoorn. Daar heeft hij
23 jaar gewerkt. Toen de salesiaanse communiteit van Apeldoorn in 2011 werd
opgeheven, verhuisde hij naar Assel. Daar ging zijn geestelijke gezondheid achteruit
en leek het beter dat hij naar het verzorgingshuis La Verna in Wijchen zou gaan, bij
andere medebroeders. Op 26 augustus 2018 is hij daar in alle rust overleden. Als
pastor heeft Ko veel aandacht besteed aan oudere en zieke mensen. Hij zocht ze
op in het ziekenhuis en bracht hen thuis de communie. Ook deed hij graag met hen
mee in de bejaardensoos. Aan de andere kant had hij ook contact met jongeren via
scouting, hij was hun “aal”, die meedeed met hun activiteiten en de nieuwelingen
plechtig installeerde. Ko was een eenvoudige, goedlachse man, die dichtbij de
gewone mensen stond. Op feestjes kon hij goed meedoen, hij hield van muziek
om op mee te deinen. Dat kon hij ook nog in zijn laatste levensfase, bij muziek
leefde hij weer op. Moge God, die hij
trouw als religieus en priester gediend
heeft, hem nu bij zich opnemen in de
eeuwige heerlijkheid.

GERARD SCHOORL
60 JAAR SALESIAAN

KASBOEK VAN DON BOSCO
In de maanden april t/m juni 2018 is
bijna € 7.000,- ontvangen voor de Don
Boscowerken buiten Europa.

Bolivia
Straatkinderproject van

300,00

Henk Erdhuizen

Cambodja
Onderwijs en adoptie-

237,52

projecten van Johan Visser

Colombia
Melaatsenzorg in Agua de Dios

202,50

Congo
Onderwijs in Kinshasa,

211,50

projecten van Kees Smeele
Parochie en jeugdzorg:

2.434,62

Dick Zwarthoed
Overige missies in Afrika

1.037,50

Haïti
Projecten van

1.679,16

Wim Boksebeld e.a.

India en Pakistan
Projecten in verschillende

610,00

provincies
links Gerard Schoorl

Thuis was ik de derde in een serie van vier broertjes. Mijn beide zussen waren
jonger. Wanneer ik met een schoolrapport naar huis kwam, verzuchtte moeder:
“En weet je nu ook wat je later worden wil?” Evenals mijn broers ontweek ik het
antwoord met: “….handelsreiziger in rukwinden !” Wij werden katholiek opgevoed,
maar priester of broeder worden leek niets voor mij. Het leven van de missionarissen boeide mij echter wel. Rond mijn 15e verjaardag vond ik een baantje in een kantoor. Ik schreef met keurige regels de boekhouding van een klein bedrijf. Maar God,
zegt men, schrijft recht op kromme regels. Dat bleek. Na ruim drie jaar verraste ik
mijn ouders met mijn onverwacht besluit om in te gaan treden bij de Salesianen
van Don Bosco. Die naam kenden ze thuis niet eerder. Maar als jeugdleider had ik
intussen met het leven en werken van Don Bosco kennisgemaakt in de literatuur
over zijn oratoriumwerk. Zijn opvoedingswerk boeide mij uitermate. Gaarne had ik
een eeuw eerder in zijn nabijheid geleefd. Het verslag in de Katholieke Illustratie
van een salesiaan, missionaris in India, leerde mij dat ik mij alsnog kon aansluiten.
Mijn ouders waren bezorgd en verheugd: “Zou hij zich toch niet door een windvlaag
laten meesleuren?” - “Ach, de Geest waait waar Hij wil !”

Missiewerken algemeen

170,00

Straatkinderprojecten

87,50

Overige

20,00

TOTAAL IN EURO’S

6.990,30

Hartelijk dank aan alle
gulle gevers!
Wilt u het werk van Don
Bosco financieel steunen?
Dat kan door een bijdrage
te storten op rekening NL88 INGB 0000
714005 t.n.v. Stichting Don Bosco, De
Wiekslag 2c, 3871 AS Hoevelaken met
een korte vermelding van de bestemming.
GERARD SCHOORL, sdb
MISSIEPROCURATOR/

GERARD SCHOORL, SDB
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DE INSPIRATIE VAN

DON BOSCO

HENK HOFSTEDE

"IK WIL ALTIJD EEN
DON BOSCO ZIJN"

Henk Hofstede (Haaksbergen, 1928) komt uit een gezin van zeven kinderen, vier broers en twee zussen. Als jonge
jongen wilde hij al priester worden maar zijn ouders vonden dat hij eerst een vak moest leren. Daarom ging hij naar de
ambachtsschool in Enschede. In ’43, toen hij vijftien was ging hij naar het kleinseminarie in Ugchelen. “Bij ons thuis lag een
boek over Ariëns, hij was bij Don Bosco op bezoek geweest en schreef daar een mooi artikel over. Dat heeft mij geïnspireerd
om salesiaan van Don Bosco te worden.” Henk geeft mij bij het gesprek het artikel mee. Het beschrijft hoe Don Bosco werkte
en met jongelui omging.
door KOOS MEIJERINK
Henk deed z’n noviciaat en filosofie
in Twello en ging daarna twee jaar als
assistent aan de slag in Lauradorp
(Limburg), jeugdwerk in een parochie.
“Het was een echt salesiaans open
oratorium. Vroeger praatten we er
veel over. Als salesiaan moest je geen
pretenties hebben en zo gewoon
mogelijk doen. ‘Dat is niet in de geest
van Don Bosco’ zeiden we vaak tegen
elkaar. De vorming tot Don Boscoman
gaat geleidelijk, ik blijf altijd
Don Bosco.”
Na zijn studie theologie in
Benediktbeuern werd hij in 1959 tot
priester gewijd om vervolgens bij
Oratorium Rijswijk aan de slag te
gaan. De salesianen hadden er twee
clubhuizen, eentje in Scheveningen
en clubhuis De Beek aan de Beeklaan
in Den Haag. “We organiseerden
naschoolse activiteiten voor de minder
bedeelde kinderen in de wijk, écht Don
Bosco werk. Het ene kind is evenveel
waard als het andere. Het was een
mooie tijd.” Daarna gaf hij catechese
op een R.K. Middelbaar Technische
School in Rotterdam. “De kerk was in
die tijd sterk aan het veranderen, de
jongens vonden geestelijke vorming
niet zo nodig.” Tot 1981 gaf hij fulltime
les, maatschappijleer en godsdienst in

Rotterdam en verhuist in 1977
naar Schiedam (Kethel). “Gedurende
twaalf jaar, tot m’n 65e was ik
Deken van Schiedam, coördinator van
meerdere parochies. Belangrijk werk
waarin je veel kon betekenen, het
was de tijd van de opkomst van het
jongerenpastoraal, jongerenvieringen
en jongerenkoren.”
“Ik ben pas in ’93, na m’n 65e in
Vaassen gekomen als pastoor van de
parochies Epe en Vaassen. Ik wilde
echt in een goede parochie werken.
Als je ouder wordt kun je niet meer
zo goed met jongeren werken, dat
wordt te zwaar. En wat dichter bij mijn
familie in het oosten. Als pastor moet
je in de parochieplaats wonen, daarom
woon ik niet in de communiteit van
Assel maar ik kom er twee keer per
week. Je werkt ook in de parochie
als salesiaan. Sinds maart 2000
ben ik met emeritaat, nu doe ik nog
zondagsvieringen en vieringen in een
bejaardentehuis.”

“Ik doe alles nog zelf, dat hoort
echt bij salesianen. Koken vind
ik leuk. Ik kook graag voor een
groep mensen, gezellig samen
eten op zondagmiddag, voor
recepten kijk ik op internet.
Genealogie is ook een hobby, dat
zoekwerk vind ik heel leuk, ik heb
al heel wat families uitgezocht.
En ik ben gek op planten, stekken
vooral vetplanten en cactussen.
Oude planten waarmee je een
geschiedenis hebt. En ik houd
van een goede liturgie, dat is
eigenlijk ook een hobby.”

*Benieuwd naar het artikel van
Alphons Ariëns, de inspiratiebron
van Henk Hofstede? Op verzoek
sturen of mailen wij het naar u
toe. Stuur een mail naar
communicatie@donbosco.nl

