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Uit de koker van het bestuur
Geachte donateur van Yamaru Nederland.
Stap voor stap de laan uitlopend kijk je nog eens achterom
en je denkt wellicht met heimwee: deze dag komt nooit weerom.
Maar waar Han de zaden strooide zullen eens de mensen gaan
en verwonderd en eerbiedig bij een zee van bloemen staan.
(naar Frits Deubel)
Met een bedroefd hart moeten wij u meedelen dat op 9 januari jl. broeder Han Gerritse is overleden.
Met hem is een bijzonder mens heengegaan.
Van jongs af aan wilde Han twee dingen: priester worden en missionaris zijn. Dat eerste liet hij al snel
varen, omdat hij een hekel had aan school. Door in te treden bij de congregatie van de Broeders van
Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten kon hij het tweede deel van zijn droom wel verwezenlijken.
Met een bakkers- en verpleegkundige opleiding op zak vertrok hij in 1969 naar Irian Jaya. Tien jaar later
verhuisde Han naar Woloan. Hij zette zich met hart en ziel in voor de zwakkeren in de samenleving, met
name voor jeugd en jongeren. Hij werd in het bijzonder geraakt door de situatie waarin hij meervoudig
gehandicapte kinderen aantrof. Het kindertehuis Sayap Kasih was zijn levenswerk, zijn nalatenschap
toen hij in 2018 definitief terugkeerde naar Nederland.
Eenmaal terug in Nederland vond hij langzaam maar zeker weer zijn draai. Op afstand bleef hij ook
betrokken met ‘zijn’ kinderen in Woloan. Hij had geregeld contact met de mensen daar. Han had nog zo
veel plannen en ideeën. Wij vragen u daarom ons te helpen bij het realiseren van zijn laatste droom: de
bouw van Sayap Kasih 2, een tehuis voor meervoudig beperkte volwassenen.
Er is nog meer verdrietig nieuws te melden.
Zondagmiddag 15 november is een ander bestuurslid, pater Alfons Kroese OCD, in alle rust overleden.
Met hem is een aimabel en betrokken man heengegaan. Alfons was vanaf het prille begin betrokken bij
Yamaru Nederland. Hij kende br. Han Gerritse en Yamaru van zijn reizen naar Indonesië. Vanuit de
schat aan kennis die hij in de loop van zijn leven heeft opgedaan, gaf hij tijdens de
bestuursvergaderingen van Yamaru NL weloverwogen zijn mening over de ontwikkelingen van de
activiteiten van Yamaru.
De laatste jaren reisde Alfons niet meer. Hij bleef echter wel lid van ons bestuur. Alfons werd wat stiller,
maar wat hij zei was wijs en bedachtzaam. Opmerkingen die ertoe deden.
We denken in dierbare herinnering terug aan beide markante mannen. Wij gaan hen zeer missen, maar
hun geest zal doorleven in onze activiteiten voor Yamaru. Moge zij rusten in vrede!
De kroniek van br. Marianus brengt u weer helemaal op de hoogte van het reilen en zeilen in Sayap
Kasih.
Tot slot hoopt het bestuur dat u ook in 2021 het werk van Yamaru in Indonesië wilt ondersteunen. Via
de website en Facebook houden wij u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.
Wilt u voortaan de nieuwsbrief digitaal ontvangen, dan graag een mailtje aan: info@yamaru.nl.
Rest het bestuur u goede tijd toe te wensen!
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