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Jaargang 6, nummer  12 OSJ - Info

Onze broeder baljuw emeritus  Aloys 
Vergels, GCSJ-CMSJ is ingeslapen in de 
nacht van 26 op 27 oktober 2011.                
Heel toepasselijk staat bovenaan zijn 
overlijdensbericht, onder het door hem zo 
geliefde Maltees kruis “ Ik troost mij met 
de gedachte dat soldaten van Uw gestalte 
niet sterven maar in stilte verdwijnen en 
in gedachten bijblijven” .  Aloys zou op 3 
december 2011,  87 jaar worden maar hij 
werd, als het ware, van ons weg geplukt.  
Wij kunnen enkel de Heer, onze Schepper 
danken, dat Hij ons met Aloys in contact 
bracht.  Wij zijn Aloys  dankbaar voor de 
manier waarop hij dat gekregen leven 
heeft ingevuld en beleefd.  
 “Te veel”, dat kende hij niet, vandaar zijn 
enorme en bewonderenswaardige inzet 
voor de Orde van Sint-Jan van  Jeruzalem, 
Hospitaalridders.  Hem werd destijds 
gevraagd de caritatieve werking van ons 
prioraat op te zetten en te organiseren.  

Eerbetoon aan onze erehoofdhospitalier Aloys 
 

Hij heeft die taak aanvaard en wanneer wij nu zien waar we staan met onze caritatieve werking dan hebben wij 
dat  vooral aan zijn inzet te danken. Wat nu gebeurt, dank zij het werk van andere noeste broeders, is verder 
werken aan de weg die door Aloys werd aangelegd.  Hij was een koppige Brabander, maar zeker ook een 
Brabants trekpaard, bij de orde gekomen onder de hoede van zijn beide peters  Frans De Bisschop en  Walter 
Pincket. Een vijftiental jaren geleden trok hij voltijds  naar zijn buitenverblijf, Henriette’s ouderlijke woning, in 
Veldegem, in de Kastanjedreef. Daar stond  letterlijk de deur altijd  open  en  hij had er genoegen in  samen met 
Henriette mensen te ontvangen.  De hospitaliers en ook de redactieraad van het toenmalige infoblad hadden er 
hun vast stek en alles verliep steeds in een aangename sfeer en gezelligheid.  Bij elk bezoek aan Aloys kon  je 
echte broederschap voelen!                                                                                                                         
Zijn  wapenspreuk was “ Non titubans”, vrij vertaald  “Ik wankel niet” en Aloys wankelde niet, nooit! Wanneer hij 
zich voor iets inzette dan was het met zijn volle gewicht, letterlijk en figuurlijk, met zijn ganse persoonlijkheid en 
elkeen weet maar al te goed: Aloys had en was een persoonlijkheid! Hij stelde zich altijd aanspreekbaar op en 
men wist dat hij erom vroeg aangesproken te worden. Wanneer men van  hem een woord kreeg dan wist men 
dat de daad erop volgde! 
Het past zijn lieve echtgenote Henriette te danken voor het geduld dat zij heeft opgebracht om hem ten volle te 
laten ‘zijn’ wat hij wilde ‘zijn’. Ook dank aan  zijn lieve kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen die hem 
meermaals  hebben gemist om zijn inzet voor ‘zijn’ Orde.  
Wij kunnen enkel dankbaar zijn.  Het deed deugd te zien hoeveel broeders en zusters  en ook echtgenotes  voor 
‘Aloys’ de moeite hebben genomen naar Veldegem te komen, en soms van ver, om hem persoonlijk te 
begeleiden op zijn verre reis naar de Heer. Wij danken baljuw emeritus Aloys Vergels, GCSJ-CMSJ, 
erehoofdhospitalier voor alles wat hij in ons leven  betekend heeft. Wij zullen hem nooit  vergeten, want hij leeft 
verder in alles wat hij gedaan heeft. 
Hij wankelde nooit, zelfs niet in zijn laatste dagen en uren. Hij gaf zich over aan de Heer en vertrok met Hem ten 
paradijze …  
Conventueel baljuw Antoon Cnudde, GCSJ groothospitalier en grootprior van de lage landen. 
 

Met dankbaarheid denken wij terug aan broeder  
Baljuw Emeritus 

Aloys Vergels, GCSJ-CMSJ 
Echtgenoot van Henriette Verhelst 

Geboren te Ukkel op 3 december 1924 
Hij werd geridderd op 27 juni 1982, 

werd baljuw in 1999 en kreeg het ‘Cross of Merit’ in 2001. 
gesterkt door de ziekenzalving is hij van ons heen gegaan in  

de  nacht van 26 op 27 oktober 2011. 
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In Memoriam  
Enkele berichten en beschouwingen bij het overlijden van HE. Baljuw Emeritus Aloys Vergels 
 
Waarde luitenantgrootmeester en grootprior, 
Met zeer veel leedwezen nemen wij kennis van het bericht van onze Kanselier aangaande het overlijden van ONZE 
Alois Vergels. 
Klein van stuk, maar groot in zijn daden, zo staat Alois in onze commanderij te boek en zullen wij hem altijd als 
zodanig herdenken. Daarnaast was hij, altijd gesteund door zijn dierbare Henriette een voortreffelijk mens en 
gastheer. 
De Commanderij Loon biedt haar grote medeleven aan, zeker ook naar u de voortrekkers van onze Orde van Sint Jan 
van Jeruzalem.  Wij en u, wij zullen hem node missen. 
Dankbaar mogen en zijn wij dat wij Alois hebben gekend en met hem hebben mogen werken. 
De Commanderij zal zeker vertegenwoordigd zijn op de komende uitvaartplechtigheden.   
 Met innige deelneming, 
Namens de Commanderij Loon 
Gerard Pouw, KJSJ commandeur van Loon 

 
Met ontstentenis, verneem ik het overlijden van Fra. Aloïs Vergels. 
In naam van OSJ Prioratus Flandriae wens ik mijn oprechte christelijke deelneming te betuigen aan het prioraat van 
de lage landen. 
Hij was groot door zijn eenvoud. Zijn spontane, joviale manier waarop hij met mensen omging maakte hem zeer 
geliefd en hoog gewaardeerd. 
Met diep christelijke steun, 
Adrianna Van den Haute, CJSJ 
Prior Prioratus Flandriae 

 
C'était toujours un plaisir de parler avec Aloïs, lors de nos rencontres de la St Jean. Sa grande connaissance des 
hommes, de l'OSJ et sa fierté d'être chrétien nous laissent l'image d'une personne dévouée, sincère et méritante. Il 
était un "chevalier" au sens propre du terme, "Pour la Foi, et pour le Service des Hommes". Au nom du Prieuré 
d'Avalterre, je lui rend hommage et te prie d'exprimer à sa famille notre tristesse et notre soutien en toute sympathie 
chrétienne. 
Merci de nous servir de relais car tant Michel que moi ne pourrons, à regrets, assister à ses funérailles. Mais nous y 
serons de cœur et d'esprit. 
Alain Lejeune, CGSJ 
Chancelier Prieuré d’Avalterre 

 
My sincere condolences to the Priory of Lage Landen for the demise of Bailiff Emeritus Alois Vergels, GCSJ-CMSJ. 
Yours Sincerely in Christ and Saint John 
Piju Spiteri 
Member of the Russian Grand Priory of Malta 

 
Heb juist bericht ontvangen van Francis dat Aloys overleden is. Ik had hem, zoals je mij gevraagd hebt, op onze 
‘Prayer list’ gezet  voor genezing.  Mag hij rusten in de vrede van de Heer. 
Ik herdenk Alois in de mis deze zaterdag om 17.30 uur.  
Donaat Bohé, 
Missionaris, Zuid-Afrika 

 
Dear Brothers in St. John, 
Near to your pain, the members of the Priory of Italy, introduce to the Vergels family and to the members of the 
Grand Priory of Belgium, their most sincere condolences. 
Grand Marshal and  Prior Roberto Volpe, GCSJ 

 
Met droefenis heb ik het overlijden van Baljuw Emeritus Aloïs Vergels vernomen.  Ik wil hiermede het Prioraat der 
Lage Landen mijn christelijk medeleven betuigen.  Ik heb het voorrecht gehad om hem persoonlijk te leren kennen en 
te waarderen.  Vooral zijn eerlijke en open geest waarmee hij de wederzijdse toenadering tussen onze Vlaamse OSJ 
prioraten steunde, zullen altijd in mijn herinnering bij blijven. 
Jan Bormans, CJSJ Prioratus Flandriae. 
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Toespraak van ZE. Luitenantgrootmeester 
Ter gelegenheid van de uitvaart van broeder Aloys Vergels, GCSJ-CMSJ 
 
Beste Henriette, beste familie en vrienden. 
Waarde broeders en zusters van de Orde van Sint Jan van Jeruzalem. 
Het verlies van een vriend, het verlies van een broeder, het verlies van een voortrekker binnen de Orde van Sint Jan  
van Jeruzalem, Hospitaalridders, komt hard aan. 
De Orde heeft een eeuwen oude oorsprong die teruggaat naar de zesde eeuw,  rond een klein hospitaal  waarbij de 
eerste ridders de opdracht hadden de pelgrims op weg naar het Heilige Land te beschermen, te verzorgen en van 
voedsel te voorzien. 
De Orde van Sint Jan werd officieel gestructureerd in 1099 door  broeder Gerard. 
Broeder Aloys was meer dan 30 jaar lid van de Orde,  aanvankelijk bij de commanderij Brabant en wanneer hij 
definitief naar Veldegem kwam was hij van harte welkom in de commanderij Slype- Caestre. 
Hij heeft van in het begin verantwoordelijkheden op zich genomen en als boegbeeld stond hij volledig achter de 
doelstellingen van de Orde. Ons aloude motto is “Pro Fide, Pro Utilitate Hominum” wat wil zeggen “Ter wille van ons 
geloof en voor het welzijn van de medemensen”. 
Als ondernemer wist hij van aanpakken en iedere taak die hij op zich nam voerde hij uit tot in de puntjes. Meer dan 
100 nummers van  ons informatieblad, waarvan hij de bezieler was, heeft hij samen met enkele medebroeders tot in 
de details  verzorgd. Uren en uren, dagen, weken heeft hij daaraan besteed. 
Broeder Aloys heeft ook vele jaren de verantwoordelijkheid  als hoofdhospitalier op zich genomen. De huidige 
structuur van de sociale werking binnen het Prioraat van de Landen, hebben wij voor een groot deel aan hem te 
danken. 
Als baljuw had  hij binnen het internationaal beleid van de orde met hoofdzetel in Malta inspraak en mede-
verantwoordelijkheid. 
Broeder Aloys was een Brabantse koppigaard, was kritisch in zijn oordeel en ging geen enkele confrontatie uit te weg, 
maar hij was ook een man met een gouden hart, altijd ter beschikking waar het ook mocht wezen.  
Toen  de  gebouwen van Wereldmissiehulp opgetrokken werden in Boechout, was hij er iedere week om als 
vakkundige de opbouw te inspecteren.  
Broeder Aloys: wij zullen je missen, uw goede raad, uw volharding en uw christelijke  overtuiging en correctheid. U 
was een achtenswaardig man. In naam van alle leden van ons prioraat en van de ganse  Orde van Sint  Jan van 
Jeruzalem. Vaarwel mijn broeder …  
Michel Bohé, GCSJ-CMSJ Luitenantgrootmeester 
 

De Sacramenten 
 

Op 26 oktober was E.H. Koen Vanhoutte, vicaris-generaal in het bisdom Brugge, te 
gast in de commanderij Slype-Caestre als spreker met als onderwerp ‘De 
sacramenten’.  
 

Inleidend legt spreker 2 klemtonen: Er is de ontmoeting, de communicatie tussen 
God en zijn volk. 
Spreker wenst deze ontmoeting niet te verengen tot een moment van viering. 
Er is de religieuze mens. 
De sacramenten dienen gezien in een bredere context: ze zijn 
communicatiemiddelen tussen God en zijn volk. Er is de vraag over God die in de 
hoek geraakt is. Het is niet evident om in God te geloven(economische belangen). Is 
er meer? Er is een ander soort vragen. Doorheen de geschiedenis is er een 
aanvoelen van de mens dat er een groot mysterie is. De zoektocht naar God begint. 
Zie naar de wijsgeren, de psalmen”Hoe is uw naam?” 
 We staan in een traditie van een klein volk in het Midden Oosten. In de geschiedenis 
van 
de zoektocht valt iets op. De mensen hebben ontdekt dat ze gezocht worden. Het 

geloof is gegroeid dat God contact wil met de mens: Hij die zich openbaart. 
Hoe komt dat contact tot stand? 
Wij zijn zintuiglijk. God is dat niet, hij is de gans Andere. Kunnen we boodschappen ontvangen? God dient zich aan, te 
midden van onze ervaringswereld: in de natuur. Hij is ook aanwezig in ons gemoed -> Augustinus. 
In de bijbel dient hij zich aan door gezanten, profeten, zieners. Signalen zijn nooit van dwingende aard. 
De ontmoeting van God gaat naar een hoogtepunt in Jezus, in een diepste boodschap: in  
Hem is God mens geworden. Christus is het sacrament.  God brengt zijn liefde ter wereld. Waar de ontmoeting tot 
stand kwam was er verandering: we kunnen het voorbeeld aanhalen van Zacheus, de tollenaar. 
Er is evenwel een beperking: de ontmoeting in tijd en ruimte van Jezus’ leven. Er stelt zich een pijnlijke vraag: 
waarom duurde het maar zo kort? Er is de troostende gedachte: zijn Geest is bij u.  “Kom bij ons. We verhalen zijn 
leven”. In Handelingen vinden we: “Wij zijn het lichaam van Christus”.  De Kerk is de schakel: ontmoeting met 
Christus wordt bemiddeld door de Kerk. Het communicatiemedium om met Christus te leven, vinden we terug in haar 
liturgie, in haar verkondiging van het Woord,  maar ook door haar dienstbaarheid naar de armen, in de ziekenzorg 
e.a. 
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De Kerk is als sacrament aanwezig 
 In het doopsel reikt Christus ons de hand; 
 In het Vormsel krijgen we extra energie; 
 In het verzoeningssacrament wordt de ontmoeting geactualiseerd; 
 De zieke wordt gezalfd; 
 Er is de geroepene in de priester; 
 Man en vrouw in het huwelijk; 
 En de Eucharistie is uiteindelijk het sacrament voor onderweg; 

Zoals voor Emmaüs toen, is het ook voor mij vandaag: het maakt van mij een nieuwe mens. We worden een 
sacrament dat naar Hem verwijst!. 
Jan Van Acker, CGSJ Vicekanselier commanderij Slype-Caestre. 
 

Foodstep 
 

Waarde Kanselier, 
 

Van tijd lees je van die vreselijke toverpraktijken in Afrikaanse landen, waar je van huivert en of denkt dat het 
gefantaseerd is – niets van dat alles – ik stuur hierbij een tekst die U – als U het goed dunkt – in een of ander 
nummer van onze OSJ-Info mag publiceren. Goede idealistische vrienden die geen kinderen kunnen krijgen, maar er 
vier adopteerden uit diverse landen, staan heel dicht bij deze dingen en houden me daarvan regelmatig op de hoogte. 
Misschien kan een commanderij deze actie opnemen als project 
Prelaat Gereon van Boesschoten, KJSJ 
 
Lieve mensen, 
 
'Het heeft zo moeten zijn...' dat Werner vroeger naar Belgie vertrok voor een 
medische check-up. Hij was nog maar net een paar uur op Belgische bodem of 
Radio 1, Het Nieuwsblad,  Het Laatste Nieuws,...ze hingen aan zijn lippen. Er 
bleek een gruwelijke reportage geweest te zijn op de BBC  over kindoffers, 
onder andere in Uganda. Hekserij, tovenaars, kindersmokkel, besnijdenissen 
bij jonge meisjes,...'t is hier dagelijkse kost!! Net nog vertelt de huishoudster 
dat er een baby, zwaar verminkt , is teruggevonden in het veld naast ons huis. 
Sommige mensen reageren; de één  onthutst, de ander zapt liever naar een 
andere zender.... En toch zijn deze verhalen waar. 
Wanneer ik onze kinderen uit The Home Coming (ons project waar we 
kinderen uit de gevangenis bevrijden en een thuis geven) vertel dat papa zijn nek uitsteekt en dit aan de wereld 
bekendmaakt, vloeien er heel wat traantjes. Nog nooit had voordien iemand geluisterd, laat staan geloofd! Ieder kind 
hier bij ons heeft zijn eigen gruwelijke verleden. Vaak zijn wij het die om een time-out vragen als de verhalen komen. 
Onbegrijpbaar, zo verwoestend... 

 Peter toont in gebarentaal hoe ze ooit pure zuur in zijn oren goten. De jongen is 
verbrand , hoort en praat niet. Emma werd door zijn eigen oma als kleutertje blind 
gemaakt en zijn arm werd op 2 plekken gebroken. Zo kon hij meer en beter geld 
bedelen. Peace heeft geleefd bij de heksen. Ze werd iedere dag naakt overgoten met 
bloed en moest het kloppende hartje van haar 3 jarig buurmeisje eten.  
John heeft inkervingen op zijn voorhoofd. Zo zal hij zijn hele leven herinneren dat hij 
mensen heeft gedood .  Hij was pas 5. Mike was kindsoldaat. Zijn arm werd met een 
kapmes zwaar verminkt. Samuel werd overgoten met heet vet , zijn familie zou hierdoor 
erg rijk worden zei de heks.  

Mirabu werd samen met haar zussen vergiftigd. Tussen dode kinderlijken zijn ze terug gevonden. Flavia mist een stuk 
neusbeen. Justine werd als 9 jarige 'het vak' als prostitue aangeleerd.... 
En dit zijn uitsluitend verhalen van 'onze' kinderen. Zij zijn bevrijd uit de cellen. We hebben goede sociale werkers en 
hebben ze iedere dag meer en meer lief! 
Maar wat met de 300 jongens en meisjes tussen 3- 17 jaar , die nog steeds in de 
gevangenis zitten? 
Wij geven niet op! Foodstep blijft hen bezoeken en helpen!  
Maar zou het niet geweldig zijn, mochten ook zij "vrij' komen?! 
Voor 30 euro per maand kan dit zomaar gebeuren. Wij hebben met de directie al een 
hele lijst met namen van kinderen klaarliggen. Het is gewoon een kwestie van 
sponsoring!  
Ik besef dat dit om geld vragen is, maar ik zou willen dat u een keer kon ervaren hoe 
het voelt wanneer u de celdeur opent voor een kleintje van 4 of een dove jonge van 
15, een verkracht meisje en mag zeggen: “It' s over, you are free, come ...we go 
Home”! 
Nathalie Steurbaut-Seliffet 

Foodstep Uganda Ltd. (non profit) 
PO Box 1093 Entebbe - +256-718 969 969 – foodstep@hotmail.com www.kampiringisa.org 
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Moraal en Religie in de 21ste Eeuw 
 
Conferentie gegeven door Herman De Dijn, emeritus hoogleraar Filosofie KU.Leuven voor Commanderij Loon op 
woensdag 28 september 2011, Pastoraal Centrum-Seminarie (PC-S) Kiewit-Hasselt. 
 

Met velen waren we aanwezig om onze OSJ-Broeder Herman De Dijn te aanhoren. 
Hij begon zijn conferentie met de vermelding van drie posities in verband met de 
relatie religie - moraal: 
1) Volgens Dostojevski (1821-1881, Russisch romanschrijver en publicist) steunt 
moraal op godsdienst: “Indien God niet bestaat, dan is alles toegestaan!”; 
2)Volgens een van de eerste moderne filosofen, Spinoza (1632-1677, Nederland), 
zijn moraal en religie twee aparte werelden. Moraal heeft met rationaliteit te 
maken, religie vooral met gevoel en verbeelding. Ook volgens Mgr. Dondeyne 
(1901-1985, eminent Belgisch theoloog en filosoof) is het perfect mogelijk ethisch 
te zijn zonder daarom religieus te zijn; 
3) In onze huidige tijd beweren sommige atheïsten dat het omgekeerde waar is: 
volgens Richard Dawkins (°1941, Brits etholoog, evolutiebioloog en 
populairwetenschappelijk schrijver) kan een religieus mens niet ethisch zijn, want 
religie is irrationeel en gaat in tegen de moderne moraal die denkt dat morele 
kwesties kunnen opgelost worden door de ratio. 
Volgens hedendaagse voorstanders van een autonome, rationele moraal zijn de 
voornaamste morele principes deze van ‘autonomie’ en ‘niet-schaden’. 

1. De autonomie is een fundamenteel principe: de vrije keuze van de mens bepaalt wat goed is. De kern van de 
beslissing ligt bij uzelf en niet bij de Paus, je ouders etc. 
2. Het niet-schaden principe veronderstelt dat je mag doen wat je wil als je hierdoor aan derden geen schade 
berokkent. Bv.: het toepassen van euthanasie op autonome vraag van een persoon die lijdt, die pijn heeft: wat kan 
daar nu mis mee zijn als anderen daardoor niet worden geschaad? Het is vanuit dit standpunt totaal onbegrijpelijk dat 
je hiermee een probleem zou hebben. 
Toch duiken er problemen op met de reductie van de moraal tot deze (en andere) ‘rationele’principes, want er zijn 
zeer vele dingen die praktisch alle mensen moreel zeer verwerpelijk vinden en die vanuit die principes toch niet als 
immoreel kunnen bestempeld worden. 
Voorbeeld: de ooit gebeurde grafschennis op een Joods kerkhof. Aan die doden zelf kon geen kwaad meer gedaan 
worden; ze hadden evenmin nog familie die onder de grafschennis konden lijden. ‘Als daar niks mis mee is dan 
begrijp ik het toch niet goed’, aldus Herman. ‘Iedereen vindt toch dat de doden moeten gerespecteerd worden?’ 
Of bijvoorbeeld de verkoop van vrouwelijke eicellen op internet. In een conferentie daarover was iedereen daar tegen, 
zelfs de VUB-moraalfilosofen, zij het omwille van het tweede principe: mogelijke uitbuiting van mensen vooral in de 
derde wereld. De feministe en moraalfilosofe Donna Dickenson was echter tegen omdat hier iets fundamenteels 
genegeerd wordt, nl. ons lichaam is NIET onze eigendom, we hebben dit gekregen. De vrouwelijke eicel is een gave 
die de vrouw eventueel kan geven, kan doneren, maar het gaat zeker niet om koopwaar. De beroemde filosoof aan 
de Harvard University, Michael Sandel, hanteert het begrip ‘nativity’ en stelt dat wij geboren zijn uit andere mensen 
en dat dit een diepe morele betekenis heeft. Met het leven en het lichaam dat je gekregen hebt, kun je niet doen wat 
je wil. Tegenwoordig wordt alles ‘verkocht’. Zo worden in Rusland geaborteerde foetussen gebruikt voor de 
cosmetische industrie. Ook de embryo’s - overtallig bij ‘in vitro-fertilisatie’ - worden bij ons gebruikt voor onderzoek. 
Vele mensen, waaronder ook filosofen als Dickenson en Sandel, vinden dat het in de MORAAL om veel meer gaat dan 
alleen maar de ‘autonomie’ en het ‘niet schaden’. Het respecteren van de menselijke waardigheid houdt in dat men 
respect opbrengt ook voor iemand die niks kan of niets meer zal kunnen; er is ook nood aan respect voor het lichaam 
(ook het dode lichaam). 
Vanuit deze ‘brede’ moraalopvatting gezien, zou het kunnen blijken dat de aanwezigheid van de grote religies in de 
publieke ruimte een WINST betekent. Deze zouden hun zeg moeten kunnen doen over ethische kwesties ook in die 
publieke ruimte. De scheiding tussen Kerk en Staat wil zeggen dat de Kerk de Wet niet maakt; maar zij mag wel haar 
zeg doen bij wetsvoorstellen, net zoals andere instanties. Religies hanteren zogezegd irrationele principes en 
denkbeelden (denk bv. aan het begrip ziel). De Duitse filosoof Jürgen Habermas vindt het echter onredelijk dat niet-
religieuze mensen daarom de inbreng van religieuze kant in de openbare discussie zouden verhinderen. 
Lucia Janssen, DSJ, commanderij Loon 
 

Vrijzinnigen organiseren plechtigheden bij scheidingen  
 
De vrijzinnige vereniging Huis van de Mens gaat in Antwerpen plechtigheden organiseren voor scheidende koppels. De 
betrokkenen zouden daardoor beter kunnen omgaan met de scheiding.  
In Antwerpen, Turnhout en Mechelen organiseert Huis van de Mens sinds kort plechtigheden voor mensen die 
scheiden. 'In de kerk zijn er plechtigheden voor geboortes, huwelijken en communies. Maar wij vinden dat mensen 
zelf moeten kiezen wanneer ze plechtigheden organiseren, stelt Peter Egberghs, die als humanistisch consulent 
verbonden is aan de vereniging.' 
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'Scheidende koppels hebben er soms behoefte aan om dat belangrijke moment in hun leven een plaats te geven', legt 
Egberghs uit. 'In Nederland worden dikwijls plechtigheden voor scheidingen georganiseerd, maar in België is dat nog 
niet het geval. Wij willen ook hier mensen de kans geven om hun ritueel te ontwikkelen.' 
Jasmien Peeters, eveneens humanistisch consulente bij Huis van de Mens, heeft al een idee hoe zo'n 
scheidingsplechtigheid er zal uitzien: 'We denken aan het herdoen van de openingsdans van het huwelijk. Dat zou 
symbolisch zijn. Bij het begin van het huwelijk heeft een koppel een dans gedaan en op het einde van het huwelijk 
doen ze die opnieuw. De cirkel is dan rond.' 
 

Impressies uit de Aurea Vallis 
 

Terwijl de vroege avond door de bomen speelt in een betoverend kleurenspel, komen wij rustig het dal ingereden.  
Voor ons rijst plots, indrukwekkend in gele avondpracht de abdij van Orval op, verloren en toch groots in het 
herfstlandschap. 
Eenmaal voorbij de machtige ingangspoort worden de broeders door onze commandeur Luc ontvangen en langs de 
“collegetrap” naar hun cel geleid . Sommigen worstelen van meet af met de stilte.  Het wordt een warm weerzien 
onder hen  die gekomen zijn om na te denken over zichzelf en over het geloofsgebeuren, zoals het zich nu aan ons 
voordoet. 
Onze kapelaan Hans wenst ons “een deugddoend bad toe, met veel kruiden”,… maar het hoeft niet over te lopen 
zoals bij Archimedes opdat wij ‘eureka’ zouden mogen denken. 
Na het welkomstwoord worden wij uitgenodigd, om zo veel mogelijk mee te draaien op het ritme van de paters… u 
weet wel… de lauden , tertsen en nonen en langsheen de vespers naar de completen! 
Als een heldere klokkenzang komen zij over ons gedarteld en verbazend  snel is de dag ten einde. 
Onze kapelaan dompelt ons in de roepingverhalen, alsof wij de eerste leerlingen zijn.  In de opeenvolging van de 
evangelieteksten, worden wij beurtelings Jacobus , Johannes... maar vooral Petrus… het meest nog, wanneer in onze 
gedachten een verre haan gaat kraaien. Veel hebben wij nog te leren in vertrouwen.  In de rust die de abdij ademt, 
wenkt de roep om elke dag opnieuw te beginnen. 
‘Chaque matin est pour l’oiseau l’anniversaire de sa naissance’ zingt het in onze harten… er is nog hoop! 
Het Evangelie strooit over onze hoofden  het geloof uit van de apostelen en van Zacheus. 
’Pro Fide’ ruist het door de onmetelijke gangen van de abdij en in het avondlijk flonkeren van het schuimende nat. 
’s Avonds komt pater Marc getuigen van zijn contemplatief leven als monnik. Een speelse glimlach en een niet 
aflatende humor onderlijnen al zijn gedachten. Wij worden meegevoerd in het leven van de monnik vandaag en 
blijven verbijsterd achter over zijn kennis van het actuele wereldgebeuren! Dank u broeder, voor de luister van uw 
eenvoud en de diepte van uw beleving. 
De zondagmorgen worden wij teruggeplaatst in de harde realiteit van de dag, op basis van de knooppunten nota van 
Bisschop Bonny.  Als een wals komen de schimmen van teleurstelling over het huidig gezinde school, de catechese en 
de parochie over ons heen; maar hier en daar bloeit reeds een bloem op de vertrapte paden en het prille gras breekt 
door het braakliggend land. 
Reeds horen wij het getik van het laatste middagmaal. Een vliegende pater reikt ons het laatste brood aan, een 
broeder verslikt zich in de chocolade , en een ander is in diepe meditatie met de jas van zijn buurvrouw op stap. 
De laatste Orval doorbreekt nu de soberheid van de voorbije dagen… 
Het was een enige ervaring, met een eresaluut aan onze kapelaan Hans en aan onze commandeur Luc, maar ook aan 
allen die daar waren , om hun verbondenheid… men zegge het voort… en iedereen zal er bij willen zijn… 
Jacques Maes, KSJ commanderij Antwerpen 

 

Thuiskomst 
 

Wanneer ik thuiskom is de zomer weg 
Ver in de vreemde , waar ik was gebleven. 

Het lover gaat al dorren in de heg 
Waartegen ik bedroefd oktober zeg. 

En vogels zie,  zwart op de lucht geschreven 
En wolken die nog blijven staan, nog even 

als ik het logboek in de lade leg 
tussen de leggers van een eerder leven. 

het zeil gevouwen in zijn oude reven 
de voormast neergelaten en de dreg. 

Anton van Wilderode 
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IMANI Belgium Vzw 
 
IMANI Belgium is één van de satellietproject, waarvoor OSJ-STEUNFONDS de boekhoudkundige opvolging verzorgt. In 
ons juni nummer OSJ-Info 2011 06 stelde wij IMANI Belgium reeds voor.   
Hierna een reactie op onze ondersteuning, ditmaal een project in Kenia... 
Chris Voet, CGSJ Hospitalier commanderij Antwerpen  
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Hoe omgaan met lijden en dood? Een christelijke visie 
 
De spreker van de bezinning van 9 oktober 2011, Marc Steen was zo vriendelijk ons een korte samenvatting te sturen 
van zijn uiteenzetting, waarvoor uiteraard onze dank. 
zie ook M. STEEN, Abba, Vader, Lannoo, 1999, 3e dr., hfst. 10 
 

Lij den heeft veel namen en roept veel vragen op. Hét lijden bestaat niet. Elk 
lijden is onuitsprekelijk en uniek. Toch kunnen we enkele vormen van lijden 
onderscheiden. Zo is er lijden waar mensen zelf verantwoordelijk voor zijn en 
anderzijds het lijden dat voortspruit uit onze eindigheid. Naast het lichamelijk 
lijden, zijn er gestaltes van psychisch, sociaal, moreel en spiritueel lijden. In 
elk lijden ervaart de mens zijn sterfelijkheid. De dood is de uiterste grens van 
de mens. Grenservaringen roepen diepere zin-vragen op. Zo rijst de vraag 
waarom het lijden ons treft of waaraan we dat aan verdiend hebben. Verzet 
tegen het lijden dat we kunnen opheffen én aanvaarding van het 
onoverkomelijk leed, zijn  een vruchtbare weg. Pas als we de vele waarom-
vragen ook durven loslaten, kunnen we eventueel ook gaandeweg en achteraf 
een diepere zin ontdekken (H. Kushner). Bij lijdenservaringen blijven ook 
vragen aan God  niet uit. 
In de loop van de traditie hebben christenen verschillende pogingen gedaan 
om een antwoord te formuleren op de vraag waar de goede, scheppende God 
blijft bij zoveel leed. Zo is God opgevat als een rechtvaardige Rechter of een 
wijze Pedagoog. Vandaag leggen christenen vaker de nadruk op de liefde van 
God, die het lijden van mensen niet wil, maar met de lijdende mens mee-lijdt, 
of althans mee-leeft. Christenen kunnen vanuit het Christusgebeuren alvast 
op het spoor komen van Gods solidariteit met lijdende mensen. Dat God 
mensen ook in hun leed bijstaat is niet enkel gebleken uit Jezus’ helende 
actie, maar ook - hoe verrassend ook - in zijn passie. Gods passie voor de 
mens gaat tot in de passie. God gebeurt ook vandaag in en doorheen solidaire 
mensen. Jezus’ verrijzenis stelt beloftevol in het vooruitzicht dat er een weg is 
doorheen lijden en dood naar het volle leven bij God, waar geen lijden en 
verdriet meer zijn. God heeft het laatste woord. Maar God heeft als Schepper 
ook het eerste woord. Vanwaar dan zoveel lijden en kwaad? Is het morele 

kwaad (het kwaad dat mensen elkaar aandoen) niet grotendeels te zien als de prijs voor het geschenk van de 
vrijheid? Andere vormen zijn vooral te wijten aan de menselijke eindige conditie,  waarbij kennelijk lief én leed 
voorkomen.  
Veel vragen blijven bestaan, maar een christen kan allicht veel doorstaan vanuit een groeiend vertrouwen dat God 
niet de Tegenstander, maar de Medestander is van de mens, tot wie je, net als Jezus trouwens, mag roepen vanuit je 
nood. Ja mag God blijven noemen en aanspreken dus. Tegelijk weten christenen zich uitgedaagd om Gods 
mededogen op hun beurt te belichamen en concreet te maken, in hun aandacht en in hun meevoelen met en effectief 
zorg dragen voor de lijdende mens. Dan gaan ze in het spoor van de Barmhartige Samaritaan, Jezus, die nooit 
vergeet wat we aan de minsten van onze broers en zussen hebben gedaan… 
 
 
 Ne schonen oude dag........ 
 
Oud  mogen worden is een zegen, 
maar ‘t zijn de jaren die  wegen. 
Het geheugen laat het weten, 
men begint  alles te vergeten. 
’t Gehoor, ’t gezicht is  aangetast, 
en iedere beweging zorgt voor  last! 
Slapen zoals voorheen, 
vergeet dit maar  meteen. 
Want slapeloze nachten, 
dat staat u te  wachten! 
 
En, medicijnen die worden  voorgeschreven, 
dat is voor gans uw verder  leven. 
Begin maar iedere morgen, 
met u goed te  verzorgen! 
U mag ook niet vergeten,  
wat u niet meer mag  eten. 
En voor het drinken, wat zal het  zijn? 
Altijd en alleen nog vogelwijn! 

Over de  vermoeidheid spreek ik niet, 
het volstaat dat u ons goed  beziet! 
Trappen werden vroeger op en af  gelopen, 
nu is het eerder op en af  gekropen! 
Reizen, feesten, ‘t was een lust. 
Nu  zoekt men alleen nog rust! 
Winkelen of wandelen,  gaan 
of lang recht blijven staan, 
is ook al uit  den boze, 
’t zorgt voor pijn, ’t is  artrose! 
 
Dit alles en nog meer 
Zorgt voor last  en dat doet zeer! 
Dit noemt men de schone ouden  dag… 
Laat mij even toe dat ik eens  lach… 
 
Naam van de dichter alleen bij de redactie bekend. 
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Sint-Maarten vs. Sinterklaas 
 

Laatst was ik op 11 november in Drenthe in Nederland en geraakte aan de praat met een herbergier, die verhalen 
ophaalde uit zijn jeugd. Was dat een gelukzak zeg, die kreeg zowel van Sint-Maarten als Sinterklaas cadeautjes, 
snoep en chocolade! Ik kreeg alleen van de Sint wat koekjes waar je de tanden op stuk beet of een chocolade ezeltje 
of een aapje.  Zal wel op mijn karakter bedoeld zijn.  In een later stadium kreeg is alleen nog maar sokken, nu nog 
altijd alleen koopt de Sint ze in den Aldi of zo. Ik stel mij de vraag wie die beide snuiters eigenlijk wel waren.  Wat 
googleinternetopzoekwerk leert ons het volgende. 

 

Sint-Maarten 

De naam Sint-Maarten gaat terug op een zekere Martinus van Tours. Martinus werd in het 
jaar 316 geboren in het huidige Hongarije. Zijn opvoeding kreeg hij in de Noord-Italiaanse 
stad Pavia. De jonge Martinus heeft het thuis blijkbaar moeilijk gehad, want al op 12-jarige 
leeftijd loopt hij weg. Hij wordt door christenen opgevangen en maakt zo kennis met de Bijbel 
en de christelijke leer. Als hij 15 jaar is meldt hij zich aan in het leger en wordt tot ridder 
geslagen. Hij houdt het echter niet lang uit in dit ruwe beroep en breekt met het leger, laat 
zich dopen en wordt van zijn ridderplichten ontheven. Vervolgens wordt hij monnik en wijdt 
hij zich geheel aan de studie in de Schrift.  Hij geeft zelf onderwijs in de christelijke leer. Zijn 
omgeving komt onder de indruk van zijn eenvoud en bewogenheid met armen en 
noodlijdenden. Tegen zijn wil wordt hij in 371 tot bisschop van de Franse plaats Tours 
gekozen, vandaar zijn naam Martinus van Tours. Op 8 november in het jaar 397 sterft hij. Op 
11 november wordt hij in Tours begraven. 11 november, de dag van zijn begrafenis, is later 
een feestdag geworden ter ere van de ´Heilige Martinus´. 
Heiligen steken in geestelijk opzicht ver boven het gewone volk uit. Ook Martinus is die ´eer´ 

te beurt gevallen. Het verhaal ging namelijk dat hij, toen hij als jonge ridder de stad Amiens wilde binnen gaan, vlak 
bij de poort een bedelaar zag liggen, gehuld in lompen. In die tijd was het verboden om zonder mantel de stad in te 
gaan. Omdat de bedelaar geen mantel had, maar wel de stad in wilde, sneed Martinus met zijn zwaard zijn jas 
doormidden en gaf de helft aan de bedelaar. ´s Nachts verscheen Christus hem in een droom en maakte hem 
duidelijk dat hij zeer goed had gehandeld. Door de arme te kleden had hij Christus zelf gekleed, als het ware ‘Pro 
Utilitate Hominum’.  
Op verschillende manieren heeft men in de loop der tijden de herdenking aan Sint-Maarten gevierd. Bekend zijn de 
vuren, die op 11 november werden ontstoken en de zogenaamde Sint-Maartens-schuddekorf. Boven een vuur hing 
een mand gevuld met herfstvruchten, die telkens werden geschud. De kinderen grabbelden naar de geroosterde 
vruchten. Het feit dat Sint-Maarten samenviel met het eindigen van de oogst, maakte 11 november tot een 
nieuwjaarsdag voor de boeren. Dan betaalden zij hun pacht en vierden feest. Ook werd 11 november in deze 
slachtmaand de slachtdag bij uitnemendheid. Wellicht dat het vieren van de oogst en het slachten de aanleiding zijn 
geweest dat armen langs de boerderijen gingen om iets extra te vragen. Op enkele plaatsen worden er nog vuren 
aangestoken en maken de kinderen een rondgang langs de deuren van buren en bekenden met een verlichte lantaarn 
of lampion en het zingen van een liedje om iets lekkers te krijgen. 
Sinterklaas 
Sint-Nicolaas werd in 270 geboren in Pataras (Klein-Azië). Hij stierf als bisschop 
Nicolaas van Myra op 6 december 340 en werd later vanwege zijn vele goede 
daden heilig verklaard. Al voor het jaar 1000 was hij één van de meest algemeen 
vereerde heiligen in de oosterse en westerse kerk. In de middeleeuwen ontwikkelt 
zijn sterfdag zich tot het kinderfeest,  zoals we het nu kennen. Het begon met het 
kiezen van een bisschop en assistenten uit de arme kinderen van een stad. Deze 
kinderen kregen tot 'Onnozele Kinderen' (28 december) eten en cadeaus (onder 
meer schoenen). Langzaam maar zeker groeit het trakteren van kinderen uit tot 
een algemeen volksgebruik. . Lange tijd was er grote weerstand tegen dit 
gebruik, met name vanwege de rooms-katholieke elementen. Pas in de 19de 
eeuw duikt de bisschop weer in het openbaar op. Uit deze tijd stammen ook de 
meeste van de Sinterklaasliedjes ('Zie ginds komt de stoomboot' staat 
bijvoorbeeld in 1851 in de versjesbundel 'St.-Nicolaas en zijn knecht' van J. 
Schenkman). 
De legenden over Sinterklaas zijn onuitputtelijk. Wij kennen ongetwijfeld de 
verhalen van de drie ingepekelde kinderen die Sinterklaas tot leven wekte; de 
drie zusters die hij van prostitutie weerhield; de drie schipbreukelingen die hij nog 
net wist op te vissen en de drie soldaten - bij keizer Constantijn ten onrechte aangeklaagd - die hij onder zijn 
bescherming nam. Het cijfer drie is onlosmakelijk met Sinterklaas verbonden. De legenden vertellen dat hij bijna alles 
drie keer deed. Hij las drie maal dezelfde teksten voor, hij hief steevast drie maal het glas, hij bediende zich tijdens 
de maaltijden drie keer.  
Deze vreemde voorkeur voor het cijfer drie heeft ongetwijfeld te maken met het feit dat Sinterklaas een groot 
verdediger van de Drievuldigheidsleer was. "Laten we alles doen ter ere van de Vader, de Zoon en van de Geest," zijn 
de enige woorden die van de heilige Nicolaas bewaard bleven.  
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26/11/2011 Loon  Commanderijkapitel 

26/11/2011 Vlaanderen  Bezinningsdag 

6/12/2011 Antwerpen  Commanderijraad 

12/12/2011 Antwerpen  Commanderijvergadering 

14/12/2011 Slype‐Caestre  Commanderijvergadering 

17/12/2011 Loon  Eindejaarsviering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gebed van de Ridder 
 
Bidden wij tot God, 
Door Jezus Christus, onze Heer 
 
Mogen wij, die het teken van onze Verlosser dragen, in 
gans ons leven steeds voor ogen houden dat de vier 
armen van ons ridderkruis symbool zijn van de 
christelijke deugden: 
 

Voorzichtigheid, Matigheid, Rechtvaardigheid, Sterkte 
 
Dat de acht hoekpunten verwijzen naar de acht 
zaligsprekingen, die de vrucht zijn van de beoefening van 
deze deugden; 
 
Dat de witte kleur zinnenbeeld is van de reine 
levenshouding, die onmisbaar is voor wie zich wil inzetten 
voor de verdediging van het christelijk geloof en zich 
volledig wil wijden aan de zorg voor armen en lijdenden 
en aan de universele broederschap onder alle volkeren.  

 
Pro Fide, Pro Utilitate Hominum 

OSJ 
Prioraat v/d Lage Landen 

Kanselarij 

R.d.Gendron 8 
B-5561 Gendron-Houyet 

 
TELEFOON: 

+32 82 666 214 
 

FAX: 
+32 82 74 53 75 

 
E-MAIL: 

f.vanremoortere@skynet.be 

 
Caritatieve werken: 

 
O.S.J. Steunfonds: 

Ondern.nr: 
0414.661.637  

BIC  
KREDBEBB   

IBAN  
BE66 4314 7476 4143 

 
O.S.J. Op de Bres 

Ondern.nr: 
0459.542.151 

 BIC   
KREDBEBB  

IBAN  
BE36 4314 7715 4181    

Overige activiteiten 

Om de redactie in staat te 
stellen elke belangrijke 
organisatie tijdig aan te 
kondigen, verzoeken wij de 
organisatoren een korte 
beschrijving van het 
evenement, datum, plaats 
en uur tijdig (minsten één 
maand) op te geven. 
Uiteraard gaat het hier 
enkel om de activiteiten die 
voor alle broeders en 
zusters toegankelijk zijn. 
 
Na elke organisatie, 
verwachten wij trouwens 
een kort verslag.  
 
Met dank bij voorbaat. 

Beste sint,  
 

Mijn wens voor dit jaar is  
een dikke vette bankrekening  
  en een superslank lichaam. 
 Het zou fijn zijn, als u deze 
twee niet door elkaar zou halen  
zoals vorig jaar. 
 

Bij voorbaat dank... 
Ikke 
 


