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Voorwoord door broeder Jan Klein Overmeen, provinciaal overste
Beste lezers,
Voor u ligt weer de uitgave van Informatie. Intussen is de lente begonnen en
kunnen we genieten van al het jonge leven om ons heen. De natuur doet zijn
best om alles weer mooi groen te kleuren. Een mooie tijd komt ons tegemoet. Laten wij er ook van genieten.
In dit nummer schrijft broeder Theo over zijn bezoek aan Ethiopië. Verder
een artikel over het opheffen van het convent in ‘s-Hertogenbosch en de verkoop ervan. Veel leesplezier.
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Bezoek aan district Ethiopië door broeder Theo van den Boer
20 Jaar Ethiopië
Komende maand juli/augustus is het precies 20
jaar geleden dat het algemeen bestuur van de
Congregatie de stap zette om kennis te gaan maken met een vijftal broeder-kandidaten in Ethiopië. Het was een ongebruikelijke manier om deze
start van een nieuwe loot aan de stam van de
Congregatie te maken. Daarom was het
vanzelfsprekend ook ongewis over wat het
worden zou.
Hoe het ook geweest is, afgelopen januari/
februari ben ik voor de zoveelste keer getuige
geweest van de ontwikkeling die de broeders
daar hebben doorgemaakt. Het land en in het
bijzonder de hoofdstad Addis Ababa is zienderogen veranderd. De groep Ethiopische jongemannen die zich engageerde en nu deel uit
maakt van de congregatie heeft een verantwoordelijke taak op zich genomen. De Ethiopische
broeders misten daarbij het voorbeeld van een
groep medebroeders.

Er is veel geld mee gemoeid, maar helaas is de
financiële steun vanuit de Ethiopische overheid
praktisch nihil. Veel steun komt van internationale
organisaties
zoals
Miserior,
KinderMissionswork,
Cross-Catolic-Outreach,
Lilianefonds, Stichting Groenescheldt, Cordaid, Vastenactie en van menig religieus instituut in Nederland en natuurlijk onze eigen Congregaties: De
Zusters van Barmhartigheid en De Broeders van
O.L. Vrouw van Lourdes. Gelukkig dat we iemand
van buiten de Congregatie hebben die ter plekke
waakt over de besteding van de gelden die wij
naar Ethiopië sturen. Deze persoon spant zich
bovendien in voor het werven van fondsen middels het onderhouden van contacten met donoren en zoekt naar nieuwe partners. Gelukkig dat
het algemeen bestuur garant staat voor de congregationele projecten en eventuele tekorten bij
de exploitatie door het wegvallen van een sponsor of tegenvallers.

Het besluit van het algemeen bestuur heeft indirect mogelijk gemaakt dat ook Siddartha zich
heeft weten te vestigen in Ethiopië. Erg veel
mensen, jong en oud, zijn geholpen bij het
ontwikkelen van bestaansmogelijkheden, door
vorming,
oefening,
bescherming
en
ondersteuning. Nog een andere stichting
‘Caprioolkinderen’ is dankzij Siddartha en de
Congregatie ontstaan en doet veel goeds in
andere steden van Ethiopië, voornamelijk voor
kinderen en scholen. Allemaal dankzij het
positieve antwoord van het algemeen bestuur op
de vraag van enkele jonge kandidaten in Addis Het loopt misschien niet allemaal op rolletjes en
af en toe laten we steken vallen, maar het is abzo’n twintig jaar geleden.
soluut een felicitatie waard dat we op meerdere
De aartsbisschop van Addis heeft eens tijdens fronten al twintig jaar aanwezig zijn in Ethiopië.
een congregationele viering bij gelegenheid van Naast deze felicitatie is een woord van dank op
een professie gezegd dat het hoogst wonderlijk zijn plaats aan alle instituten die dit mede mogewas wat er allemaal gebeurde in zijn bisdom lijk hebben gemaakt. Dank, dank, dank namens
door de komst van de Broeders van Goede Wer- broeders en al die armen die gebruik hebben
ken, die weliswaar nagenoeg de omgekeerde kunnen maken van onze diensten. Op naar de
weg zijn gegaan, maar toch wel wat bewerkstel- vijfentwintig!
ligd hebben. De congregatie is verantwoordelijk
voor twee projecten en samen met het bisdom
medeverantwoordelijk voor nog een derde.

Opheffing convent ‘s-Hertogenbosch
Zoals u in Informatie Zomer 2018 heeft kunnen
lezen, is het pand Sint Jorisstraat 70 te
‘s-Hertogenbosch verkocht. Op 22 februari vond
de officiële overdracht plaats.
Nummer 72 staat nog te koop. Het provinciaal
bestuur heeft besloten het convent per 1 maart
2019 op te heffen. Broeder Theo van den Boer,
die nog alleen woonde in de Sint Jorisstraat, is
verhuisd naar Vessem.
Zo komt er een eind aan de vele communiteiten
die in ’s-Hertogenbosch woonachtig waren en
die veel betekend hebben voor o.a. de jeugd,
mensen met psychiatrische aandoeningen, bejaarden, het parochieleven en nog vele andere
diensten aan de mens in nood. Dank aan alle
broeders die hun steentje hebben bijgedragen,
in het bijzonder aan broeder Theo die voor de
moeilijke taak stond de huizen te ontruimen en

op waardige wijze de panden te verlaten. In ’sHertogenbosch is broeder Jan Klein Overmeen
nu de enige broeder van de congregatie .

Het gat is gedicht
Ofschoon wij beide panden in Den Bosch als een
geheel hebben willen verkopen of tegelijkertijd
overdragen, is het in de praktijk toch anders gelopen. Het kleinere deel, waarin de keuken van de
communiteit gevestigd was, werd in februari al
overgedragen aan een nieuwe eigenaar die het
pand kocht zodra er ruchtbaarheid gegeven werd
aan het afstoten van dit eigendom. Pand nr. 70
wacht nog op een koper.

Aangezien er maar op één plaats een verbinding
was tussen de beide huizen, moest voor de overdracht van het verkochte deel gezorgd worden

dat deze doorbraak gesloten werd. Gelukkig en
prettig als je een beroep kunt doen op handige
klusjesmannen die voor iets dergelijks de hand
niet omdraaien en van aanpakken weten. Zo
hebben een broer en een zwager van broeder
Theo van den Boer er voor gezorgd dat de
verbinding tussen beide panden weer gesloten
werd. Ad van den Boer en Wim Keijzers hebben
de doorgang keurig gesloten en tegelijk de
sloten van de buitendeuren van een ander
cilinderslot voorzien; er was sinds kort maar één
sleutel voor alle buitendeuren. Een speciaal
woord van dank aan deze handige en
bereidwillige broers, die zoals altijd, ons op een
loyale manier hebben vooruitgeholpen. Om trots
op te zijn!!!

Jubilarissen 2019
Onze jubilarissen zijn dit jaar:
15 augustus
8 December

Br. John Maas
Br. Frans Pikkemaat
Br. Nico Jacobs

65 jaar
60 jaar
65 jaar

Donderdag 5 september worden de jubilea gezamenlijk gevierd met de
broeders. Alle jubilarissen wonen in Eindhoven.

Provinciaal kapittel 2019
Van dinsdag 20 tot en met donderdag 22 augustus zal in Heeze het provinciaal kapittel gehouden worden. Op de agenda staat onder andere de toekomstige bestuurbaarheid van de provincie. Ook zal er een
nieuw provinciaal bestuur gekozen worden. In de volgende Informatie zult u hier ongetwijfeld meer over
lezen.

Familiedag overleden broeders
Jaarlijks wordt op de derde zondag in mei een familiedag gehouden voor de familieleden van overleden
broeders. Dit jaar is dat op zondag 19 mei. De betreffende families hebben inmiddels een uitnodiging
Ontvangen

Bernadettejaar
Lourdes viert dit jaar een Bernadettejaar.
Afgelopen januari was het 175 jaar geleden
dat Bernadette Soubirous werd geboren. Op 16
april is het 140 jaar geleden dat ze overleed.
Op 11 februari 1858 kreeg Bernadette Soubirous voor de eerste maal een verschijning van
Maria. In totaal zal Maria 18 keer aan Bernadette verschijnen.
In de loop van het jaar zijn er diverse evenementen waarin Bernadette centraal staat. Om
Bernadette onder de aandacht te brengen, worden de plekken die aan haar herinneren opgeknapt; er zijn plannen om de Bernadettekerk te
renoveren en de wandelroute naar Bartrès - het
dorpje waar Bernadette een tijdje woonde –
wordt verbeterd. Op 1 juli gaat in Lourdes een

professionele musical over het leven van Bernadette in première. Het is de bedoeling dat deze
drie seizoenen lang in Lourdes te zien is. Het heiligdom hoopt daarmee ook meer jongeren aan te
trekken.

Colofon
Informatie verschijnt 2 à 3 keer per jaar en is een uitgave van de Nederlandse provincie van de
Broeders van O.L. Vrouw van Lourdes.
Lay-out en eindredactie: Gerda van den Bos en Jan Klein Overmeen.
Druk: copyshop ’s-Hertogenbosch

