Afscheid van broeder Han vanuit Woloan, Noord Sulawesi Indonesië
Vlak voor Kerst hebben alle broeders BTD met broeder Han gesproken via een videogesprek. We
hebben elkaar mooie feestdagen gewenst, ons niet realiserend dat het onze laatste “ontmoeting” met
broeder Han zou zijn. 7 januari kregen we een video oproep van Michelle. Zij vertelde dat broeder Han
was opgenomen in het ziekenhuis met Corona, en dat hij aan de
zuurstof lag omdat zijn longen ernstig waren aangetast. Twee
dagen later belde Michelle met het trieste bericht dat broeder
Han was overleden aan de gevolgen van Corona. Na dit gesprek
heb ik alle broeders in het klooster St. Jozef bij elkaar geroepen
om te vertellen dat broeder Han was overleden.
In de eerste week na het overlijden van broeder Han heeft de
Yamaru vlag halfstok gehangen als teken van rouw om de dood
van broeder Han Gerritse CSD.
Zondag 10 januari is er een requiem (dienst) voor broeder Han
gehouden. Alle BTD-broeders waren aanwezig en de mis werd
geleid door de BTD-directeur Imam; RD. Maxi Manewus
Ook is er een dienst gehouden in Sayap Kasih voor alle
medewerkers van Yamaru. Na deze dienst is de woning die voor
Sayap Kasih staat, en waar een aantal broeders wonen die werkzaam zijn in Sayap Kasih, ingewijd. Dit
huis heeft de naam broeder Johannes Jacobus Gerritse CSD (JJG) gekregen. Dit als dank voor alles
wat broeder Han voor de gemeenschap heeft betekend.

De begrafenis van Br. Han Gerritse CSD.
Als teken van onze liefde voor broeder Han werd op de
dag van zijn begrafenis de eerste steen gelegd voor de
bouw van het nieuwe klooster van St. Joseph in Woloan.
‘s Avonds zitten de broeders en medewerkers van
Yamaru bij elkaar in Sayap Kasih om met elkaar de
uitvaartviering van broeder Han, door middel van
livestreaming bij te kunnen wonen. Helaas is het netwerk
niet sterk genoeg en kunnen we alleen het
openingsgedeelte een beetje volgen. Gelukkig lukte het
op een later tijdstip alsnog de gehele viering te kunnen
zien en beleven.
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40 dagen na het overlijden van broeder Han zullen we een herdenkingsdienst houden (dit is gebruikelijk
in Indonesië).
Broeder Han had nog veel plannen, ideeën en dromen voor de
ontwikkeling van Yamaru en de BTD Congregatie. Helaas kan hij deze
dromen zelf niet meer realiseren maar wij hopen dat we met elkaar zijn
plannen, ideeën en dromen kunnen voortzetten voor iedereen die
aandacht, zorg, en hulp nodig heeft.
Vaarwel Opa ........

Voorzitter van Yamaru Indonesië;
Br Marianus BTD
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