In Memoriam Daniël Evrard
Jebron Werfkapel Aalst zondag 22 mei 2022
Inleiding
In de nieuwsbrief van het bisdom Gent verscheen enkele weken geleden volgend bericht:
“Op 29 mei is het 30 jaar geleden dat de bezieler van Jonge Kerk Daniël Evrard en zijn
medewerkster Riet Nonneman omkwamen in een tragisch ongeval. Ze waren op weg
naar enkele JK-groepen en op bedeltocht om bijstand voor de meer dan 1 miljoen
vluchtelingen in ex-Joegoslavië. We gedenken hen op zondag 22 mei om 11u in
Gentbrugge in een eucharistieviering waarin mgr. Luc Van Looy zal voorgaan.”
Ook wij willen in deze viering stilstaan bij het leven van Daniël +

Lied: Zingen wij elkaar welkom met ‘Kom leg je hand’
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Openingsgebed1
O God, stuur ons dwazen
die zich volledig inzetten,
die zichzelf vergeten,
die niet alleen met woorden liefhebben,
die zich tot het einde toe inzetten.
We hebben dwazen nodig,
onredelijke mensen,
die bereid zijn het onzekere te verkiezen,
de onbekende dieptes van de armoede.
We hebben dwazen nodig,
die de eenvoud zoeken,
die van vrede houden,
die geen compromis sluiten,
die nooit verraad plegen,
voor wie het eigen leven geen belang heeft,
zodat ze elke taak op zich nemen
en gaan waar het nodig is,
gehoorzaam,
spontaan en onverzettelijk,
zacht en sterk tegelijk.
O God, stuur ons dwazen.

Lezingen: We zingen afwisselend een paar strofen van ‘Mens voor de mensen’ (Marcel
Weemaes) en luisteren naar passages uit zijn gedenkboek ‘Helpende Handen’.
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Overgenomen uit de (laatste) kerst- en nieuwjaarswensen van Daniël Evrard voor 1992. Het is de vertaling
van een gebed van de Franse dominicaan Louis Lebret, sociale wetenschapper en filosoof die ernaar streefde
‘de economie ten dienste van de mens te stellen’.
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Strofe 1 en 2
“Mijn jeugd bracht ik grotendeels door in oorlogsomstandigheden. Dat wil zeggen: in een
noodgedwongen sfeer van soberheid. In ons groot gezin hadden we geen honger, maar
ook geen overschot. Vooral van vader heb ik enorm veel sociale bekommernis
meegekregen. Een geest van ‘onbezoldigde inzet’, wat nog werd versterkt door enkele
Jezuïeten van het Sint-Barbaracollege, waar ik mijn humaniora volbracht. Wegens de
armoede van de oorlog wou ik eerst landbouwingenieur worden. Op een bepaald moment
besliste ik de hoogste dienst aan mijn Vlaamse volk te brengen, want ook Vlaams bewust
zijn speelde in mijn leven een rol.” (Daniël, Helpende Handen, pag. 13)
“Daniël had een bijzonder charisma voor jongeren. Nooit heeft hij hen naar de mond
gepraat. Hij had te veel eerbied voor jongeren om hen alleen maar te vragen het
evangelie te aaien, maar er niet hun beide handen naar uit te steken en er hun hart in te
investeren. Hij heeft aan jongeren motieven gegeven om voor te leven. Hij heeft hen
losgeweekt en soms losgerukt uit de consumptie. Hun helder en moedig hart kon dat
waarderen. Dat was hem meer lief dan de vertroeteling van compromis-christenen.”
(Mgr. Schreurs, Helpende Handen, pag. 7)
Strofe 3 en 4
“Eens vroeg ik hem: ‘Wat doe je toch bij die gevangenen?’ ‘Luisteren, veel luisteren’,
antwoordde hij. En als ze het niet kunnen zeggen, mogen ze het ook schrijven.
Ik meen te weten dat Daniël de briefschrijver en boodschapper bij uitstek was van de
gevangenen. Een keer zei hij mij schalks: ‘Er heeft in heel Vlaanderen geen man meer
liefdesbrieven geschreven dan ik.’ Maar Daniël deed nog veel meer dan gevangenen
bezoeken, ernaar luisteren en er brieven voor schrijven.
Hij ging er ook voor bedelen, hij verschafte ze onderdak en hij brak voor hen het
dagelijks brood. Met Kerstmis ontving iedere gevangene, of hij nu katholiek, protestants,
orthodox, moslim of atheïst was, een kerstpakket. Zonder schooien ging dat niet.
Ik ben vaak door zijn goedheid voor gevangenen ontroerd geweest. Als Daniël wist dat ze
de dag van hun vrijlating nog geen onderkomen hadden, mochten ze naar het begijnhof
komen. Hij wachtte hen aan de poort op, bezorgde hen onderdak en zo mogelijk hielp hij
hen ook aan werk.” (Anna Baetens, Helpende Handen, pag. 53)
Strofe 5 en 6
De 7 miljoen straatkinderen van Brazilië kan ik niet aan, maar de 100 weeskinderen van
de zusters van Bethel in Bahia kunnen we wel helpen. De ellende van Roemenië is
onoverzichtelijk, maar de kleine psychiatrie van Ludus kan wel opgewaardeerd worden.
Heel Zaïre op zijn kop kan ik niet te lijf, maar Elizabeth Tshilanda, sociaal werkster in
Brussel, die nu Zaïrezen in onze hoofdstad helpt en droomt van een jeugddag rond
Kinshasa, kan ik wel ondersteunen. Dat zijn kleine haalbare, concrete projecten, waarin
heel de wereldproblematiek zit vervat, zonder dat ik verlamd geraak door de onoverzichtelijkheid van ontmoedigende statistieken. (Daniël, Helpende Handen, pag. 170)
Strofe 7
Daniël was niet alleen een manusje-van-alles en een diplomaat, hij was in mijn ogen
eerst en vooral een vredesactivist die gewonnen was voor lepe en gedurfde geweldloze
acties. Wist je dat hij zelf een aandeel had van een wapenfabriek om desgevallend
informatie te kunnen inwinnen over wapenvervoer? Hij maakte toch ook deel uit van de
actiegroep die in Zwankendamme een wapentransport op het spoor tegenhield! En
samen met Luc Versteylen was hij in het eigen land een grondlegger van de protestactie
tegen de moord op Romero. Daniël was een vredesbeweging op zich!
(Philip De Klerck, Helpende Handen, pag. 55)
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Tafelgebed

Vrije voorbeden met als acclamatie ‘God is die goed is’
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Gedicht voor Daniël2
Je was een man uit een heel ander land
dat geen van jouw collega’s wisten liggen,
al leefde je – voorlopig - in hun midden;
je leek door zorg voor elders overmand.
Zat je naast ons, dan vielen jou de ogen,
- moe als je altijd was - genadig dicht,
je nachten waren kort, het morgenlicht
maakte je weer klaarwakker en bewogen.
Je kamer werd een propvol arsenaal,
een stapelplaats van de meest vreemde dingen,
bijeengestouwd voor je beschermelingen,
het pinkstervolk ‘van alle ras en taal’.
Je was voor hen ononderbroken bezig
en nooit bekommerd om je eigen goed,
en schim gelijk die zich naar elders spoedt,
niet enkel lijflijk veelal afwezig
Nu ben je weg, gestorven onderweg
te midden van je werk, een lieve dode
te bruusk voortijdig naar de Heer ontboden
die jou zijn heil van rust heeft toegezegd.

Slotgebed3
Geef ons, Heer,
het geloof, de bezieling en de werkkracht van Daniël.
Mogen wij allen, zoals Daniël,
de juiste accenten weten te leggen
en het evangelie goed beluisteren en beleven.
Laat ons vooral zoals Daniël die woorden ernstig nemen:
“Wat ge aan de minste van de mijnen gedaan hebt, hebt ge aan Mij gedaan.”
Moge aldus Uw Naam worden geheiligd,
moge Uw Rijk komen,
moge Uw Wil geschieden!
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid.
Amen.
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Anton van Wilderode (collega priester-leraar in het Sint-Jozefcollege van Sint-Niklaas), Moerbeke-Waas,
2 juni 1992.
3
Hubert Van den Braembussche, Helpende Handen, pag. 196
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Slotlied

Zending
Mogen ook wij de komende dagen “liefde zijn metterdaad” en elkaar hiertoe zegenen +
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