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Witte zuster in donker Afrika,
portret van een boerenfamilie,
Eind augustus verschijnt bij uitgeverij Querido onder deze titel het levensverhaal van tante
Aagje (sr. François de Borgia), door Joke Linders gereconstrueerd aan de hand van de brieven
die Aagje naar huis schreef.
Feestelijke gebeurtenis.
Het is bijzonder dat Joke dit (met steun
van vele anderen) heeft kunnen doen en
ook dat dit levensverhaal verschijnt als een
officiële uitgave bij Querido.
De feestelijke presentatie van dit boek zal
plaatsvinden op 14 september in de
Scheepjeskerk te Hazerswoude Rijndijk. De
plaatselijke parochie is hierbij de gastheer.

Hoe staat het fonds ervoor.
Het was een beetje een sprong in het diepe
achteraf, wat konden we verwachten, hoe
moesten we het doen. Na een wat aarzelend
begin heeft vooral de actie van Riet
Nouwens in de Dominicus kerk in
Amsterdam erg veel teweeg gebracht. We
hebben inmiddels in totaal 6250 Euro
overgemaakt naar Oeganda. Uit
dankbaarheid wordt er nu in Oeganda veel
voor ons wordt gebeden.
De nieuwsbrief gaat naar 50 adressen.
Dank, dank, dank en bravo voor het met z'n
allen behaalde resultaat.
Geld stroompje
We hebben een aantal vaste maandelijkse
donateurs, die een geldstroompje
genereren naar Oeganda. Maar wat ons
betreft mag de basis wel wat breder.
Nogmaals, het gaat niet om de hoogte van
het bedrag maar om de betrokkenheid.
Betrokkenheid met hetgeen in gang is gezet
door verre verwanten, mensen met een
ideaal.
Doe mee, stort elke maand een paar euro
op de rekening van het Bwandafonds. Zo
simpel is 't.

Uitnodiging
De parochie nodigt u nadrukkelijk uit, als
donateur/belangstellende van het
Bwandafonds, deze presentatie bij te
wonen. Na afloop (en trouwens ook op de
zaterdag ervoor) kunt u het boek kopen.
Een gedeelte van de opbrengst van de
boekverkoop op deze beide dagen zal op de
rekening van het Bwandafonds wordt
gestort.
Openmonumentendag
De presentatie van "het" boek valt samen
met de landelijke open monumentendagen.
Op zaterdag 13 september is ook de
Scheepjeskerk de hele dag geopend. Ook na
afloop van de presentatie op zondag kunt u
expositie nog bezichtigen.

Ontvangst
door Aagje
van een
zending uit
Nederland.
Onder ander
koekjes van
Verkade en
Goudse kaas

Wie figureren er zoal in Witte zuster in donker Afrika?
- de Scheepjeskerk, officieel parochie H. Michael en H.
Bernardus, in 1854 gebouwd door een pastoor
Wesselingh, heeroom en opvoeder van Aagjes grootvader
Johannes Bernardus Wesselingh (1831-1919).
- diens zoon Jan Wesselingh (1863-1943) organist en
dirigent van de Scheepjeskerk, die in 1891 trouwde met
zijn buurmeisje Jans Verkleij (1868-1947).
- hun oudste dochter Aagje Wesselingh, de heldin van
Witte zuster in donker Afrika. Zij werd op 27 april 1892
geboren op ‘Bronstee’ in Koudekerk aan den Rijn. Later
verhuisde de familie naar ‘Dank en Hoop’ in de
Groenendijk en vervolgens naar ‘Laanlust’ op de grens
van de gemeenten Zoeterwoude en Hazerswoude.
- Cato Verkleij, zus van Jans en peettante van Aagje, die
in 1899 als witte zuster naar Oeganda vertrok. Al in 1903,
toen Aagje in de Scheepjeskerk haar eerste communie
deed, wist zij dat ze later net als haar peettante ‘die arme
zwartjes’ in Afrika wilde gaan helpen. Maar pas na de
geboorte van het twaalfde kind (de moeder van de auteur)
kon die wens gerealiseerd worden.

Programma ziet er als volgt uit:
Ontvangst vanaf 14.00 uur
Muziek
Woord van welkom door Tineke Heemskerk namens de
Parochie H. Michael en H. Bernardus.
Sander Blom van uitgeverij Querido
Joke Linders over het volgen van sporen
Muzikaal intermezzo
Presentatie van de eerste drie exemplaren van
Witte zuster in donker Afrika aan:
Riet Nouwens (zij zal een fragment uit het boek voorlezen)
Petra Kuperus, (werkzaam als pastor van de Parochie)
Vertegenwoordiger van de witte zusters te Boxtel
Nico Wesselingh over het Bwandafonds

BWANDAFONDS,
Een gedeelte van de opbrengst van de dit
weekend verkochte boeken is bestemd
voor het Bwandafonds.
Het Bwandafonds ondersteunt werk in
Oeganda van de Daughters of Mary,
gesticht in 1910 door Mère Mechtilde
(Cato Verkleij)
Initiatief
Joke Linders, Riet Nouwens, Jan Verkleij,
Nico Wesselingh
Correspondentie adres:
Beukenlaan 2
2382ER Zoeterwoude Nederland
071-5619025.

Bibliofiele verrassing (met beelden)

Mail: bwandafonds@gmail.com
Na afloop (ca 15.00 uur) drankjes en samenzijn, verkoop
en signeren, bezichtiging kerk, tentoonstelling Open
monumentendag en beelden van Oeganda

Triodos bank nr 78 47 61 345 tnv J.F.
Verkleij en/of M.L. Nouwens.

