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Voorwoord 

D  E  C  E  M  B  E  R 2  0  1  5 

 
Begin 2014 verscheen de laatste informatie. 
In dat nummer stond vermeld dat het 

bestuur zich zou beraden over de wijze van 
berichtgeving aan de familieleden van de 
broeders en de relaties van de congregatie. 
Het heeft even geduurd maar nu ligt de 
eerste informatie nieuwe stijl voor u. In dit 
eerste nummer is veel aandacht besteed aan 
onze overleden broeders. Velen van u ken- 
nen een of meerdere van deze mensen. Ook 
het lijstje van jubilarissen is wat wat langer 
vanwege de periode dat Informatie niet ver- 
scheen. Wij vinden dat beide groepen toch 

de nodige aandacht verdienen. 
 

Het ligt zeker in het voornemen van het 
bestuur om het vaker te laten verschijnen, 
maar niet op vaste tijden. 

Het bestuur is ook erg benieuwd hoe deze 
uitgave bij u ontvangen wordt. Is er wel of 
geen belangstelling voor. Misschien kunt u 
het ons even laten weten via het e-mail 
adres prov.overste@brsglorieux. 

Wij wensen u in ieder geval veel leesplezier. 
 

 
 
Br Jan Klein Overmeen, prov.overste 

 
 
 
 
 

I N   D I T 

N U M M E R 

Pelgrimshoeve Kafarnaüm 
 
 
Op woensdag 2 september 
jl. is het beheer van de Pel- 
grimshoeve in Vessem over- 
gegaan naar de Stichting Pel- 
grimshoeve Kafarnaüm. De 
hoeve blijft echter nog ei- 
gendom van de congregatie 
en zal in bruikleen gegeven 
worden aan de stichting. 
Het stichtingsbestuur be- 
staat momenteel uit 6 le- 
den en heeft 1 vacature. Op 
donderdag 3 september is het beeld 

 

 
 
 
 
heeft lange tijd gestaan op 
Glorieux in Dongen bij de zie- 
kenboeg. 
 
Na enkele jaren op de zolder in 
Eindhoven gelegen te hebben 
heeft het nu een heel mooie 
plek en een goede be- 
stemming gevonden in Ves- 
sem. Het bestuur van de stich- 
ting was er zeer mee ingeno- 
men. Ook heeft het bestuur 
van de pelgrimshoeve een 

van Stefanus Modestus Glorieux 
onthuld op de pelgrimshoeve. Dit 
beeld, dat oorspronkelijk in de 
gang van het noviciaat stond, 

aantal mensen gevraagd een nieuw 
logo te ontwerpen voor de pel- 
grimshoeve. Van de drie ontwer- 
pers is dat van br.Nico Jacobs 
gekozen. 



15-08-2014 Br. John Maas 60 jaar 
 Br. Theo Bekkers 50 jaar 
08-09-2014 Br. Theo Rath 65 jaar 
 Br. Donatus Vervoort 60 jaar 
08-12-2014 Br. Nico Jacobs 60 jaar 
08-12-2014 Br. Theo van den Boer 50 jaar 
21-06-2015 Br. Fons van der Laan 60 jaar 
15-08-2015 Br. Henk Gal 60 jaar 
08-09-2015 
08-09-2015 

Br. Antonio Picokrie 
Br. Godfried van der Zandt 

75 jaar 
70 jaar 

 

Jubilarissen 2014 - 2015 
 

De volgende broeders hebben hun jubileum gevierd: 
 

      
 
 

                         De jubilea werden voor heel de provincie gevierd op de eerste 
donderdag in september in het broederhuis in Eindhoven. 

 
 
 
 

Koninklijke onderscheiding 
 
 

Sinds 25-4-2014 mag Br. Harrie Hölsgens zich 
ridder in de Orde van Oranje Nassau noemen. 
Br. Harrie kreeg de medaille vanwege zijn vele 
verdiensten op Curaçao. Hij heeft veel gedaan 
voor de jeugd, als leraar voor de klas maar ook 
in verschillende jeugdbewegingen. Met de 
scoutingjeugd verbeterde hij op de zaterdag 
veel huizen van mensen 
die het zelf niet konden betalen, hij knapte 
oude vervallen krotjes op tot leefbare 
woningen. 

doorgegaan met het 
verbeteren en afbouwen 
van woningen. Met zijn 
activiteiten heeft hij veel 
minderbedeelde mensen 
geholpen.

Ook na zijn  pensionering heeft hij zich het lot van  
de minder minder bedeelden aangetrokken en is 

  

 

 

Canada 
 

Op 25 november vertrokken de algemene en de provinciale overste naar Canada. 
De reden was dat wij als congregatie afscheid nemen van Canada waar de broeders sinds 1955 
hebben gewerkt. De laatste broeders John Maas en Baudoin Mensch namen 
afscheid van de bewoners van Taber waar zij zo’n 50 jaar werkzaam waren. 
Veel mensen waren aanwezig bij de afscheidsviering in de kerk en de recep- 
tie om hun dank uit te spreken aan de twee laatste broeders. 
Br Baudoin en br John kwamen begin 2015 naar Nederland. De broeders 
Joshua Weiss en Henk Gal kwamen eind 2013 al terug naar Nederland. 

Br. Harrie met 
burgemeester Van 
Gijzel en schoonzus 



Overleden broeders 
 

 
Br Piet Smetsers (Alfridus) 
Geboren in Tilburg op 6 februari 1928 
Geprofest op 8 september 1946 
Overleed in Eindhoven op 12 januari 2014 
Br. Piet heeft het grootste deel van zijn leven doorgebracht in Willemstad op Curaçao. 

 

 
 

Br. Piet Stevens (Sergius) 
Geboren in Asten op 14 oktober 1928 
Geprofest op 8 december 1946 
Overleden op 18 maart 2014 in ’s-Hertogenbosch 
Het grootste deel van zijn leven heeft br. Piet gewerkt op de Sint Willibrordusstichting in 
Heiloo 

 

 
 

Br. Piet Vervoort (Donatus) 
Geboren in Gemonde op 18 augustus 1931 
Geprofest 8 september 1949 
Overleden in Saint Albert, Canada, op 28 oktober 2014. 
Br. Donatus woonde vanaf 1960 in Canada in Taber, Calgary en Edmonton. 

 
 
 

Br. Frans de Koning (Guibert) 
Geboren op 28 juli 1943 in St Oedenrode 
Geprofest op 8 december 1962 
Overleden in Eindhoven op 12 december 2014. 
Br. Frans is o.a. werkzaam geweest in Lanzendorf (Oostenrijk) en in Desa 
Putera in Indonesië. 

 
 

Br. Wim van Ravels (Emilianus) 
Geboren in Wouw op 14 augustus 1924 
Geprofest op 8 december 1942 
Overleden in Eindhoven op 16 januari 2015. 
Br. Wim heeft op diverse plaatsen gewerkt in de verpleging en verzorging. 

 
 
 

Br. Ton Coppens (Marinus) 
Geboren in Boxtel op 4 oktober 1923 
Geprofest 8 september 1941 
Op 13 juni 2015 overleden te Veldhoven. 
Br. Ton was als onderwijzer werkzaam in Rotterdam, Geldrop en vanaf 1956 in Valkenswaard. 

 
 
 
 

Br. Jan van der Weijden (Matthias) 
Geboren 20 augustus 1924 in Eindhoven 
Geprofest 8 september 1942 
Overleden 8 oktober 2015 
Br. Jan heeft in verschillende huizen gewoond en gewerkt in het onderwijs en pastoraat. 

 
 

De laatste rustplaats van deze overleden broeders is het kloosterkerkhof in Dongen. 
Br Donatus is in Edmonton in Canada begraven. 

 
Dat zij rusten in vrede 



Koninklijke onderscheidingen 
 
 

Ook de broeders Theo van den Boer en Theo Bekkers 
werden vereerd met een Koninklijke onderscheiding, beiden als 
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Op 4 september 2014 reikte de 
burgemeester van Eindhoven dhr. van Gijzel deze onderscheiding uit. 
Beide broeders hebben in Spanje (provincie León) baanbrekend werk 
verricht in de zorg voor zwaar geestelijk en lichamelijk gehandicapten, 
jarenlang , 24 uur per dag en zeven dagen in de week. Beide broeders 

 

 
 

Theo Bekkers Theo van den Boer 

zijn nog actief op bestuurlijk niveau. Br Theo van den Boer als algemene Overste en br. Theo Bekkers als 
econoom van het algemeen bestuur. Tevens is Theo Bekkers bestuurslid van de Nederlandse provincie. 
Zij wonen beiden in Oostakker. 

 

Het bestuur wenst u een sfeervol kerstfeest 
en alle goeds voor 2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Broeders van Onze lieve vrouw van Lourdes. 
 

Aantal broeders in onze congregatie: 
 

België Brazilië Congo Curaçao   Ethiopië Indonesië Nederland   Spanje Totaal 
 

E.G. 28 9 1 1 6 51 32 1 129 
 

T.G. 3 11 14 
 

Novicen 1 3 4 
 

E.G. Eeuwige geloften. T.G. Tijdelijke geloften 
 
 
 

Adresgegevens 
 

Glorieuxlaan 4, 5613 LN EINDHOVEN. Postbus 2411, 5600 CK EINDHOVEN 

Secreriaat: telefoon: 040 - 29 47 498   Fax: 040 - 29 47 517 

Email: secretariaat@brsglorieuxl.nl 
 
 

Informatie is een uitgave van het provinciaal bestuur van de Nederlandse provincie 

mailto:secretariaat@brsglorieuxl.nl

