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Voorwoord
De zomer is al weer ten einde als deze Informatie bij u op de deurmat
valt. De redactie hoopt dat u toch een beetje van de mooie zomer hebt
kunnen genieten ondanks de coronapandemie. Mogelijk hebt u niet van
die vakantie kunnen genieten die u in gedachten had. Maar aan het weer
heeft het in ieder geval niet gelegen. Het waren zonnige maar soms erg
warme dagen.
In de afgelopen periode zijn weer twee medebroeders van ons heengegaan. In deze Informatie treft u hun levensbeschrijving aan.
Het monumentale pand in ’s-Hertogenbosch is verkocht. Br Theo van
den Boer schrijft daarover.
In dit nummer willen wij u ook informeren over d e coronaperiode
zoals wij die hier op het Glorieuxpark hebben ervaren.
Wij wensen u allen veel leesplezier.
Broeder Jan Klein Overmeen,
provinciaal overste
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Broederkerkhof in Dongen
In juni 2017 is het corpus van het kruis
op het kerkhof in Dongen gestolen.
Via het bisdom ’s-Hertogenbosch hebben
de broeders een kruisbeeld gekregen dat
afkomstig is uit een gesloten kerk in Vlijmen. Broeder Nico heeft het corpus
gerestaureerd. Het houten kruis moest
vervangen worden. Begin april
2020 is het kruis afgeleverd bij de Woningbouwstichting Leystromen die het
vervolgens op 8 april gemonteerd heeft
op het bestaande stenen kruis op het
kerkhof.
Het ziet er nu weer keurig uit.

Br. Athanasius 70 jaar bijenhouder
door Sascha Vissere

U hebt onlangs een onderscheiding gekregen
voor 70 jaar lidmaatschap van de bijenhouders
vereniging in Dongen. Hoe bent u ooit begonnen
met het houden van bijen?
Op Overdonck, waar ik woonde en werkte in de
tuin, waren al bijen van voorgaande broeders.
Toen ik in de tuin kwam werken heb ik het geleidelijk aan overgenomen.

Broeder Clemens leerde mij het zorgen voor bijen. Al doende leerde je.
Hij heeft mij ook opgegeven voor de vereniging.
Van daaruit waren er wel eens uitstapjes, naar
bijvoorbeeld een bijenleraar.
Ik was en ben nog geabonneerd op een bijentijdschrift, ook daarvan kreeg je informatie en leerde je veel.
In de loop der jaren zijn de bijenkasten wel vaker
verhuisd op hetzelfde terrein.
In Dongen was de honing allemaal voor eigen
gebruik. De bijen waren ook nuttig voor de
fruitteelt in de moestuin van de broeders.
Toen de broeders naar Eindhoven verhuisden,
zijn de bijen een jaar later ook gekomen. 4
volken zijn er mee verhuisd. Er is toen speciaal
een bijenhalletje gebouwd in het park.
Voordat ik ziek werd deed ik alles zelf. Nu helpt
mij een imker, een bekende uit Vessem. Hij heeft
bijen bij Kafarnaüm. Hij helpt met slingeren, verzorgen en zwermverhinderen.
Dit jaar was de opbrengst weer heel goed en de
smaak ook. De potjes `Depoorter honing` worden
verkocht bij de receptie en daar wordt goed
gebruik van gemaakt door de zusters.
Broeder Athanasius, we hopen dat u en wij allemaal nog lang kunnen genieten van de bijen en
de honing.
En zoals u zelf zegt: Op naar de 75 jaar lidmaatschap!

Nieuwe huisoverste convent Depoorter
Broeder Leon heeft op 1 augustus zijn functie
als huisoverste van convent Depooorter
neergelegd.
Wij zijn broeder Leon dankbaar voor de jaren
waarin hij als overste heeft gefunctioneerd.
Onze dankbaarheid werd ook onderstreept
met een afscheid op 31 juli.

Tot overste van Depoorter is broeder Jan van
der Steen benoemd. Zijn functie ging in op
1 augustus en loopt tot het moment dat onze
provincie overgaat naar een district.
Wij wensen beide broeders een gezonde en
gelukkige toekomst.

‘s-Hertogenbosch
Huis “De Twaalf apostelen”

burg, Canisiushuis (Vught), Mariaoord en
Rouckeleur (Vught), Reinier van Arkel, Hof van
Zevenbergen en St. Jozefhuis (’s-Hertogenbosch),
Villa Gerra (Haaren). In alle takken van dienst
binnen deze instellingen gewijd aan psychiatrie,
opvoeding, ouderenzorg en onderwijs, waren
broeders te vinden.
De aanleiding van dit artikeltje is de verkoop van
ons laatste onroerend goed aan de St. Jorisstraat
in ’s-Hertogenbosch: de Twaalf Apostelen. We
naderen de voltooiing, althans van de
Nederlandse tak van de Congregatie.

Wordt het nu echt verleden tijd? Wat is er nog
van overgebleven? Hoe zal het verder gaan?
Allemaal vragen naast nog vele andere in dezelfde trant die niet direct om een antwoord vragen,
maar eerder een uitdrukking zijn van onze verbazing vanwege alle veranderingen en ontwikkelingen in kerk en samenleving. Ook wij, broeders
van O.L. Vrouw van Lourdes, zijn eigenlijk al lang
uit de instellingen en uit het straatbeeld verdwenen, maar tot voor kort waren we er nog wel, zij
het minder zichtbaar.
Een kamer in De Twaalf Apostelen

Entree

Alles is veranderd, het werk, de doelgroepen die
aan onze zorg waren toevertrouwd. De psychiatrie heeft een andere visie en behandelwijze
ontwikkeld waarin de ambulante zorg en behandeling op de voorgrond is komen te staan. De
instituten zijn ontmanteld en hebben deels een
andere bestemming en werkwijze gekregen met
meer aandacht voor het individu en de individuele vrijheid.
In en rond ’s-Hertogenbosch bediende en leidde de Congregatie een aantal tehuizen waar in
het verleden een leger van broeders werkzaam
was, te weten Coudewater (Rosmalen), Voor-

Ja, voltooiing, een woord waar we de laatste
jaren steeds meer mee vertrouwd beginnen te
raken en wat als zodanig inmiddels ook aanvaard
wordt. Een gedachte die we enkele jaren
geleden nog niet aanvaardden, laat staan
uitspraken. We hebben er ons bij neergelegd
dat wij geen aanwas meer hebben en mocht die
er toch zijn, dan zouden we er geen raad mee
weten. Is het al gedaan dan? Natuurlijk niet, het
is nog niet gedaan, want we hebben nog een
groep broeders met een missie binnen het groter
geheel van de congregatie. Zeker, we doen nog
mee op internationaal vlak, maar de eens zo
talrijke groep in Nederland (500) is afgenomen
tot ongeveer 20 en allemaal 75+.
Vanaf 1 september is een periode van meer dan
150 jaar afgesloten, dan heeft het laatste onroerend goed waarin broeders van de Congregatie
hun thuis vonden een nieuwe eigenaar. We
hebben in ’s-Hertogenbosch en omgeving geen
‘eigen’ dak meer boven het hoofd. We sluiten
deze periode af met een gevoel van dankbaarheid en tevredenheid om hetgeen in de loop
van al die jaren gerealiseerd en tot stand gebracht is.

Het leven van Broeder
Anastasius van Wezenbeek

Broeder Anastasius (Mari) van Wezenbeek werd
geboren in Loon op Zand op 18 december 1929
als zoon van Engelbertus van Wezenbeek en Johanna Heuer. Zijn ouders runden een schoenfabriek en hij leerde thuis aanpakken, doen wat
gedaan moet worden. Hij volgde in Kaatsheuvel
de lagere school bij de Broeders van Liefde.
Hij had een sterke familieband en voelde zich
verantwoordelijk voor zijn zus met twee broers
die bij elkaar bleven wonen.
In 1943 ging hij naar het juvenaat in de voetsporen van zijn broer Kees (broeder Agnus) die ook
als broeder in Dongen woonde.
In 1946 naar het noviciaat waar hij na twee jaar
op 8 september 1948 zijn eerste professie deed.
Intussen studeerde hij aan onze kweekschool in
Dongen en slaagde in 1951 voor onderwijzer.
Zijn eerste standplaats was Rotterdam op de St.
Jansschool. Hier deed hij zijn eerste ervaringen
op als onderwijzer.
Omdat hij niet kon wennen aan al die drukte in
de grote stad werd hij twee jaar later benoemd
op de Nazarethschool in Geldrop. Dat zal hem
zeker beter bevallen zijn want daar woonde hij
15 jaar. Hij was een goed onderwijzer. Hij had
het in zijn vingers zoals men dat zegt. Hij kon
heel goed met de jeugd omgaan. In deze periode
behaalde hij ook de hoofdakte. Zo actief als hij
was ontplooide hij voor de jeugd veel
buitenschoolse activiteiten. Geldrop had een
goede voetbalclub maar had nog geen
jeugdafdeling. Binnen de kortste keren waren er
drie jeugdelftallen. Maar voetballen was niet
alleen zaligmakend. Zo begon hij in de parochie
met de opleiding van acolieten en misdienaars
om een beter verzorgde liturgie te krijgen.
De acolietengroep werd later een discussiegroep
die zich graag terugtrok in de Achelse Kluis. Hijzelf bezocht meerdere bijbelcursussen.

Op het gebied van talen ging zijn voorkeur uit
naar de moderne talen. Hij behaalde Frans LO en
Duits Mo.
In de tijd dat hij in Geldrop woonde, heeft de toenmalige provinciaal overste hem gevraagd of hij bezwaren had om naar de missie te gaan. Broeder
Anastasius had daar geen enkel bezwaar tegen
maar werd medisch afgekeurd.
In 1968 verliet hij Geldrop en ging terug naar Dongen waar hij kwam te wonen op het Gerardus Majellahuis. Hij ging werken aan de Titus Brandsma
Ma- voschool waar hij Frans en Duits doceerde. Om
de leerlingen beter te kunnen begeleiden bij de beroepskeuze werd hij tevens benoemd tot decaan
van de school.
Naast zijn opdrachten in het onderwijs had hij
meerdere functies binnen de congregatie.
Van 1983 tot 1992 was hij overste van het convent
Gerardus Majella.
Tijdens het kapittel van 1992 werd hij gekozen
tot provinciaal overste van de Nederlandse Provincie een taak die hij 12 jaar lang vervulde tot
het kapittel in 2004.
In 2009 verhuisde hij met de andere broeders
van Dongen naar Eindhoven.
Broeder Anastasius was 72 jaar lid van onze Congregatie. Hij leefde in de geest van stichter Glorieux en was op eigentijdse wijze in alle eenvoud
zijn medebroeders, familie, vrienden en heel bijzonder de mens in nood nabij.
Als procurator van het algemeen bestuur bekommerde hij zich om de financiële ondersteuning van de congregationele projecten in Brazilië, Ethiopië en Indonesië.

In Vessem speelde hij een belangrijke rol bij de
totstandkoming van de Jacobushoeve en toonde hij veel belangstelling in de ontwikkelingen
van Kafarnaüm.

Jammer is het dat hij de zorg die de congrega-

tie bood moeilijk voor zichzelf een plaats
kon geven.

Het kostte hem heel veel moeite om hulp te
vragen voor zichzelf. Hij wilde de regie in eigen
hand houden met ondersteuning van de mantelzorger in wie hij het volste vertrouwen had.

Hij was goed bij de tijd en kon kritisch zijn ten
aanzien van besluiten van zowel kerkelijke als
wereldse overheden en politici. Hij kon zich
kwaad maken als een bisschop of politicus weer
eens, naar zijn mening, een ongelukkige
uitspraak deed. Hij was geen meeloper. Hij
stond open voor vernieuwing en verandering,
en was heel goed in lobbyen tijdens kapittels en
vergaderingen. Zijn actief aanwezig-zijn in vergaderingen was vaak bepalend in de besluitvorming. Zijn bezinningen over Vader Glorieux en
de H. Vincentius (voor wie hij een grote verering
had) zijn nog steeds de moeite waard om
gelezen te worden.

Zijn laatste levensjaren waren geen gemakkelijke
jaren. Zijn psychische achteruitgang viel hem zwaar.
Toen het niet meer ging op Depoorter verhuisde hij
naar Zonnehoeve en later naar het Lukashuis waar
hij meer en intensievere zorg kreeg.
En in het Lukashuis is hij op 6 augustus overleden.
Aan een mooi en vruchtbaar leven is hiermee een
einde gekomen.

Voor zijn medebroeders was hij zorgzaam, niet
alleen in Nederland maar ook in Curaçao, Canada en Spanje. Hij wilde graag betrokken zijn bij
hun wel en wee.

Broeder
vrede

In Dongen had hij veel aandacht voor het
kloosterverzorgingshuis, waar veel broeders
hun laatste levensdagen hebben doorgebracht.

Wij zijn Broeder Anastasius zeer erkentelijk voor al
hetgeen hij voor onze congregatie heeft gedaan en
betekend.
Anastasius

Broeder Jan Klein Overmeen

ruste

in

Het leven van Broeder
Harrie Hölsgens

Broeder Harrie werd op 7 maart 1931 geboren
in Hoensbroek als zoon van Jozef Hölsgens en
Maria Dirks.
Voordat hij intrad in onze congregatie heeft hij
na zijn studies nog enige tijd gewerkt in de Limburgse kolenmijnen. Hij kon daar heel interessant over vertellen.
Hij was 20 jaar toen hij intrad in onze congregatie.
Op 21 juni 1951 de dag van zijn inkleding begon
hij met zijn noviciaat.
Twee jaar later werd hij geprofest waarna hij
ging wonen op de Gerardus Majella om zijn
studie voor onderwijzer af te ronden.
In augustus 1956 slaagde hij als onderwijzer en
kreeg hij een benoeming voor de Aloysiusschool
in Vught.
Op 24 september 1958 vertrok hij naar Curaçao.
Met een onderbreking van 1 jaar, om zijn
hoofdakte te halen, woonde en werkte hij daar
tot 2012. Ruim 50 jaar dus.
Hij was daar o.a. leraar op de Stella Maris Mavo
waar hij Engels en aardrijkskunde doceerde.
Daarnaast was hij leider van de jonge wacht.
Broeder Theo Derksen had op Curaçao in 1967
een organisatie opgezet die bewoners hielpen
hun huis te herstellen of liever gezegd bewoonbaar te maken. Er heerste grote armoede en de
behuizing van veel mensen was bedroevend.
Daar wilde hij iets aan doen. Hij kreeg de steun
van broeder Harrie Hölsgens die erg goed van
pas kwam want broeder Harrie kon goed timmeren en was een handige jongen. Drecha Kas
zo heette de organisatie en betekent herstel
het huis. Om dit te realiseren werd een groep
grotere jongens uit de jeugdbeweging ingeschakeld die op de zaterdagen meehielp de huizen van arme mensen te herstellen.
De beide broeders waren zeer begaan met het

lot van de minderbeelden op dit eiland.
Broeder Harrie heeft in 1985 zelf de stichting Kaba
e kas, dat betekent maak het huis af, in het leven
geroepen. Het is één van zijn bekendste activiteiten
die hij tot zijn vertrek in 2012 heeft geleid. De
stichting werd door hem opgericht en had als
hoofddoel het verbeteren van de woonsituatie van
gezinnen in de achterstandswijken. Veel mensen
woonden in krotten. Aan deze mensen werd hulp
geboden door Kaba e Kas om hun huisjes te verbeteren en bewoonbaar te maken. Dit deed broeder
Harrie met behulp van enkele loonwerkers. Zij
werkten volgens een uniform plan met gemakkelijk
te plaatsen materialen. Harrie coördineerde de
bouw zelf en zorgde ervoor dat de huisjes stevig en
veilig waren om erin te wonen.
Hij zorgde zelf voor de aanvoer van het materiaal
dat hij in de plaatselijke bouwmarkt kocht en vervolgens vervoerde naar het karwei met zijn pickup .
En als het nodig was stak hij ook zelf een handje
toe.
Rond de 275 huisjes zijn in de periode 1985 – 2012
opgeknapt en bewoonbaar gemaakt.
De mensen die geholpen werden met het verbeteren van hun huisjes moesten er wel naar draagkracht aan meebetalen. Dat was vaak niet veel omdat ze het geld niet hadden. En soms werd het helemaal niet terugbetaald en dan schold hij de
schulden kwijt.
Om financieel rond te komen was de stichting
afhankelijk van de steun van donoren. Daarvoor
was een fonds opgericht dat broeder Harrie zelf
beheerde. Niemand wist hoeveel geld er omging in
dit project. Er was wel een bestuur maar dat liep
lang niet altijd even soepel omdat broeder Harrie
bepaalde wat er gebeurde.

Toen hij nog op Curaçao woonde heeft hij over
het project Kaba e Kas een boekje geschreven.
Daarin beschrijft hij zo’n kleine 40 projecten die
hij samen met zijn loonwerkers gerealiseerd
heeft.
Alleenstaanden en gezinnen die hij heeft kunnen helpen aan een fatsoenlijk onderkomen,
een gezin gelukkig maken, daar deed hij het
voor.
Hij was er trots op dat hij als broeder dit werk
kon doen. Klaar staan, een ander te helpen, dat
schiep bij hem grote voldoening.
Sinds juli 2012 woonde broeder Harrie in Eindhoven. Hij heeft zich hier altijd thuis gevoeld en
woonde er graag. Hij had het er naar zijn zin.
Deed mee met veel activiteiten die hier georganiseerd werden. Hij heeft lange tijd met veel
liefde voor het dierenparkje op het terrein gezorgd.
Een van de opvallendste dingen is wel de muurschildering bij Zonnehoeve waaraan hij zijn medewerking heeft verleend. Hij kon daar met veel
enthousiasme over vertellen.

Broeder Harrie met zijn zus en burgemeester
van Gijzel
Broeder Harrie is op 25 april 2014 benoemd tot
ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
Voor deze onderscheiding komen mensen in
aanmerking die zich op een of andere manier
verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving.
Br. Harrie kreeg de Koninklijke onderscheiding
vanwege zijn vele verdiensten op Curaçao in de
strijd tegen de armoede.

De laatste tijd ging het wat minder met broeder
Harrie.
In februari ontving hij de sacramenten van de zieken. Hij knapte enigszins op maar langzaam ging hij
toch achteruit.
Op 28 augustus is hij in alle rust overleden.
Broeder Harrie heeft een leven geleid van dienstbaarheid. Als onderwijzer heeft hij veel kinderen en
jongeren geleerd hoe ze hun toekomst gestalte
kunnen geven. Later heeft hij veel arme mensen
gelukkig gemaakt door hulp te bieden via de stichting Kaba e Kas.
Wij zijn broeder Harrie daar zeer dankbaar voor.
Broeder Harrie, rust in vrede.
Broeder Jan Klein Overmeen

Corona en de broeders
door Gerda van den Bos

Net zoals iedereen hebben ook de broeders te
maken gekregen met het corona-virus. Eén broeder heeft helaas zijn leven door dit virus verloren.
Om het virus zoveel mogelijk buiten de deur te
houden, zijn vergaande maatregelen genomen
op het Glorieuxpark. Het broederhuis Depoorter
sloot hierbij aan. Rond half maart waren er geen
gezamenlijke maaltijden meer met de zusters in
de refter en werd de kapel gesloten. De broeders
nuttigden de warme maaltijd op hun eigen kamer en de broodmaaltijden werden in twee
groepen in de huiskamer gebruikt. Gelukkig is het
nu weer mogelijk om met de hele groep, 16 personen in totaal, alle maaltijden in de huiskamer
te gebruiken. De kapel is weer open, maar voor
kleine groepen.
De zorg van buitenaf voor de broeders werd erg
ingeperkt. De coördinatoren en de huishoudelijke dienst hebben in deze periode heel veel extra
werk verricht, waarvoor we hen erg dankbaar
zijn.

De broeders die buiten Eindhoven wonen, waren
een periode niet welkom op het Glorieuxpark. De
poort bleef hermetisch gesloten. Gelukkig zijn zij
wel weer welkom, mits er voldoende afstand in
acht genomen kan worden.
De zomervakantie die gepland stond in juni is dit
jaar niet doorgegaan. De geplande locatie is gereserveerd voor volgend jaar. We gaan uit van een
optimistische ontwikkeling rond het virus.
Vanwege de anderhalvemetermaatregel is het
niet mogelijk om veel gasten in Depoorter te ontvangen. Het is gewoonweg niet mogelijk om voldoende afstand te houden in de woonkamer. Met
het oog hierop is besloten om het jubilarissenfeest,
dat gewoonlijk in september gevierd wordt, af te
blazen. Het jubileum is uiteraard wel in het convent
gevierd. Ook vanaf deze plaats willen we de
jubilerende broeders Antoine, Fons, Henk en
Urbanus van harte feliciteren!

Tot tweemaal toe werd een broeder positief
getest op het virus. Vanaf dat moment mochten
de broeders hun kamer niet meer af komen,
totdat de kust een paar weken later weer veilig
was. U zult begrijpen dat dit veel van de broeders gevraagd heeft.
Een droevig gevolg van de corona-maatregelen
is dat er niet op de gebruikelijke manier afscheid
van een broeder genomen kon worden. Een
gezamenlijk afscheid in de kapel was onmogelijk
en ook de begrafenis kon maar door zeer
weinigen bijgewoond worden.
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