rond het overlijden
van zr. Veronique

Voorwoord
Vandaag hebben we zr. Veronique begraven. Een bijzondere vrouw is van ons heengegaan.
Velen van ons zijn aanwezig geweest bij de uitvaart. Niet iedereen was echter in de gelegenheid om
te komen. Vandaar dit extra kringbericht. Zo hopen we dat ieder zich meegenomen voelt in de sfeer
van vandaag en het waardige afscheid. Op de website van Vluchtelingen in de Knel stond ook een
IM. Deze hebben we afgedrukt in dit bericht.

Eerste lezing tijdens uitvaart
Uit de brochure “Woorden van Waarde”
Bewogen om mensen, bewogen in God.
In de Constituties staat:
“Het meest centrale punt in de geest van Vincentius is,
dat hij de liefde tot God en de liefde tot de mensen,
die theoretisch één liefde zijn,
ook praktisch tot een eenheid maakte.
Hij beminde God in de mensen.”
Dat kwam meestal tot uiting langs de weg van feitelijk, fysiek in beweging komen.
Door naar mensen toe te gaan die een beroep op ons deden;
van wie de nood ons raakte.
“Wij kiezen voor een bewuste toekeer naar de armen
vanuit de spiritualiteit van Vincent de Paul.”
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Tekst op het gedachtenisprentje

Tijdens de koffietafel las Gerard van de Ven de volgende tekst voor
Ter herinnering aan zr. Veronique
Ik ben blij dat ik iets mag zeggen als een in memoriam over Veronique.
Wie nu het vroegere klooster aan de Hoogstraat van Eindhoven bezoekt, ziet bij de voordeur een
stevig eikenhouten bordje hangen met de tekst: ‘Hoogstraatgemeenschap’ en dan: ‘in de
voetsporen van de zusters van liefde (1884 – 2016) zetten nieuwe mensen deze gemeenschap vanaf
2017 voort’.
De Hoogstraatgemeenschap: Anneke en ik mochten daar 13 jaar lang intensief samenleven met Zr.
Veronique, zr. Theofrida, zr. Bets en zr. Albertha.
Wij leerden Zr. Veronique kennen als een echte zuster van Schijndel.
Wij zagen, dat zij niet alleen erg betrokken was op alle medezusters, maar ook hoe zij helemaal
vanuit de spiritualiteit van de congregatie leefde.
Vincentius was haar dierbaar. Leven vanuit een bewuste toekeer naar de armen, zoals de nieuwe
constituties zeggen.
Zij verlangde er vurig naar dat die geest – die bewuste toekeer naar de armen - door zou gaan, ook
als de congregatie uit de tijd zou gaan.
Zij wist heel goed, dat zij anderen nodig had. De opdracht om zich steeds weer opnieuw toe te
keren naar de armen is te groot voor één persoon.
En hoe blijf je levend en fris op de weg van Jezus Christus én in trouw aan de traditie op een soepele
manier?
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Veronique wilde daarom na haar bestuursperiode samen met anderen een nieuwe leefgroep
vormen om samen te werken en te leven en vooral om met elkaar te leren wat het betekent om
door de bril van de uitgestoten mens te kijken; van de mens, die - maatschappelijk gezien - onder
ligt. Zij zocht altijd de balans tussen bidden en werken, zodat het werken aan een betere wereld tot
meer waardigheid van mensen zou leiden en het bidden tot meer waarheid.
Dit verlangen werd door drie medezusters gedeeld en zo gingen zij samen in 1983 naar Eindhoven
om met elkaar een nieuwe leefgroep te vormen. Zij kregen hulp van veel medezusters uit de
congregatie en die hulp was nodig.
De vier zusters stonden open naar buiten. Toegekeerdheid naar de armen. Waar was nood aan? In
de tijd van nu?
Om de bewegingen van de geest op het spoor te komen hielden de zusters een dagboek bij en elke
week lazen zij daar samen in om in gesprek met elkaar de volgende stap op het spoor te komen.
Het was een vorm van gebed, waar later de wekelijkse agapeviering uit is ontstaan: een
liefdesmaaltijd met vrienden. Het brood breken en de beker drinken, zoals Jezus deed.
En al luisterend naar de geest kregen de zusters de vraag, om vluchtelingen in hun huis op te
nemen: een toen nog maar nauwelijks zichtbaar teken van een nieuwe nood, die zich steeds verder
zou ontwikkelen tot wat het nu is.
Samenleven in gelijkwaardigheid met de vluchteling, om hem zó zijn waardigheid terug te geven.
En opkomen voor hun mensenrechten. Dat bracht de zusters in verzet tegen de oorzaken van het
onrecht. En zo ontstond gaande weg ook een nieuwe stichting ‘Vluchtelingen in de Knel’: één van
de vruchten van het samenleven tussen de vluchtelingen en de vier zusters.
Er is veel goodwill gekweekt in Eindhoven. De zusters van de Hoogstraat stonden vaak model en
waren een begrip.
Er is veel te zeggen over alles wat er op de Hoogstraat is gebeurd.
Het vredeswerk, het Politiek Avondgebed, het ruimte geven aan andere organisaties in het eigen
gebouw, het solidair zijn met nieuwe initiatieven van geestverwanten van waar dan ook
Maar ook het protest: waarom moeten andere mensen lijden, terwijl wij het zo goed hebben? En
wat kan onze inzet zijn ter verbetering?
Veronique werd ereburgeres van Eindhoven. Ik heb nooit gehoord, dat zij zich daar op heeft laten
voorstaan. Het ereburgerschap was een erkenning van het gezamenlijke werk van alle vier de
zusters.
En ook toen de Hoogstraatgemeenschap de Rotaryprijs kreeg en later ook de Ab harrewijnprijs,
werden deze prijzen beschouwd als prijzen van iedereen, die in het Kloosterhof zijn werk deed.
Het geld dat daarbij werd ontvangen, werd ter beschikking gesteld aan de gezamenlijke organisaties
in het oude klooster. Ook zij zetten zich immers in voor een leefbare wereld en verdienen daardoor
erkenning op een gelijkwaardig niveau.
Als Anneke en ik in 2003 bij de zusters gaan wonen, is dat omdat wij zagen hoe dat bouwwerk van
organisaties bijeen werd gehouden door de stille aanwezigheid van de vier zusters. En we wisten
dat de congregatie het pand wel aan Eindhoven zou willen schenken, als er maar een leefgroep zou
blijven met een toekeer tot de armen.
Veronique was steeds de drijvende kracht met haar onrust voor gerechtigheid en haar verlangen
om de toekomst dichter bij te brengen. Zij wierp steeds de stok vooruit. En we mogen de
congregatie dankbaar zijn, dat het oude klooster is overgedragen aan een nieuwe stichting, die het
hele complex wil beheren in de geest van de zusters van Schijndel: trouw aan de ziel die daar in huis
woont.
En ook, nu de zusters en Anneke en ik, niet meer op de Hoogstraat wonen, gaat de
Hoogstraatgemeenschap - de toekeer naar de armen – op een eigentijdse manier door.
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Het bordje aan de voordeur vertelt de waarheid: In de voetsporen van de zusters van Liefde ( 1884
– 2016 ) zetten nieuwe mensen deze Hoogstraatgemeenschap voort.
Zr. Veronique was de architect en met elkaar is het bouwwerk gebouwd. Nieuwe mensen gaan
verder. We mogen dankbaar zijn voor het leven van Veronique. Zij heeft vanuit haar verbondenheid
met de congregatie en dank zij de congregatie, een groot cadeau achter gelaten. De bezieling gaat
verder.
En dan nog één ding over die bezieling: Het diepste verlangen van zr. Veronique was, dat wij
religieuzen - en ik reken mij zelf daar ook toe, omdat religiositeit niet ophoudt bij de kloostermuur –
haar diepste verlangen was, dat wíj religieuzen met elkaar onze profetische roeping waar maken.
Dat wij het onrecht durven aan kijken door de bril van de onderliggers, en ons durven verzetten met
de hoop dat het anders kan:
Hoop die niet sterven wil.

Van de website van Vluchtelingen in de Knel
IN MEMORIAM:
Zuster Veronique van Woerkum
1920-2018

Gisterenmorgen kregen wij het bericht dat zuster Veronique die ochtend om 10 uur is overleden.
We zijn heel verdrietig dat we nu definitief afscheid moeten nemen van een van de grondleggers
van Vluchtelingen in de Knel.
Zuster Veronique was heel erg betrokken bij ons werk met vluchtelingen en ongedocumenteerden.
In haar bestuurlijke functie van moeder overste in de jaren zestig en zeventig heeft ze veel zusters
de mogelijkheid gegeven om zich actief in te zetten voor mensen in moeilijke omstandigheden, ook
in ontwikkelingslanden.
Eenmaal op de Hoogstraat kreeg ze zelf de kans om zich persoonlijk op een praktische manier voor
anderen in te zetten. Volgens zuster Betsheeft zuster Veronique de meer dan dertig jaar op de
Hoogstraat als de mooiste tijd van haar leven ervaren.
Zuster Veronique was met haar bestuurlijke ervaring ook iemand die het publieke debat niet
schuwde om misstanden aan de kaak te stellen. Meerdere keren heeft zij de pers te woord gestaan,
de politiek met brieven bestookt, als ze het niet eens was met het beleid, of als ze vond dat de
overheid zich te weinig bekommerde om de leefomstandigheden van vluchtelingen.
Als wethouder heb ik een aantal indringende gesprekken gehad met zuster Veronique. Ze was van
de inhoud, maar altijd met een persoonlijke en intrinsieke betrokkenheid die voelbaar was en die ze
bereid was te delen met mij. Ze was kritisch op de overheid maar had ook oog voor de dilemma’s
van een wethouder.
Zuster Veronique heeft grote indruk op mij gemaakt met haar tengere postuur en de rust die ze
uitstraalde. Tegelijkertijd had ze een enorme kracht en drive om tot het einde toe iedere dag te
blijven nadenken over welke stap, hoe klein ook op het laatst, zij nog kon bijdragen aan de
verbetering van de wereld.
Zuster Veronique was voor velen een voorbeeld en een bron van inspiratie. We zijn haar dankbaar
voor wat ze gedaan en bereikt heeft en dat wij in haar voetsporen verder mogen. Wij wensen zuster
Alberta, zuster Bets en zuster Theofrida heel veel sterkte.
Door: Lenie Scholten
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Op onze eigen website staat de volgende tekst
Afgelopen dinsdag is zr. Véronique heel rustig ingeslapen. Wij willen haar hier gedenken.
Wij denken aan wie zij was, als mens en als religieus, als lid van de Hoogstraatgemeenschap.
Een bijzonder mens is van ons heengegaan.
De volgende tekst uit Spreuken vinden we op haar van toepassing:
Een sterke vrouw, wie zal haar vinden?
Haar waarde gaat die van edelstenen ver te boven!
Zij staat al op als het nog donker is.
Ze pakt het werk krachtig aan,
ze is onvermoeibaar.
Ze ziet hoe alles goed gaat
en ’s nachts gaat haar lamp niet uit.
Haar handen rusten nooit.
Diezelfde handen strekt zij uit naar arme mensen,
wijd opent ze haar armen
voor wie in nood is.
Kracht en waardigheid zijn haar gewaad
en zij ziet lachend de komende dag tegemoet.
Zij opent haar mond en zij spreekt wijsheid;
van haar tong komen lieflijke lessen.
Charme is bedrieglijk en schoonheid vluchtig,
maar lof verdient een vrouw die leeft in ontzag voor de Heer.
Laat heel de stad haar naam met ere noemen!

De berk stond voor zr.
Véronique symbool voor gebed
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“Wat wij doen is maar een druppel op een gloeiende plaat, een lichtpuntje in een
donkere wereld." – Zuster Veronique Johanna Maria Theodora van Woerkum, 19202018
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