worden alle voorbereidingen getroffen om de terugreis naar Nederland zo verantwoord mogelijk te
doen verlopen. Verhuizen vanuit het buitenland naar Nederland ligt na zoveel jaren niet voor de hand.
Het klimaat vraagt andere kledij, er zijn de seizoenen, de broeders wonen niet meer in Dongen.
Gelukkig zijn er de vertrouwde gezichten van familie en broeders.
Broeders Jan van der Steen en Theo van den Boer zullen in juni naar Curaçao reizen voor het
officieel afscheid.

N I E U W S B R I E F
Broeders van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes

Theo vd Boer/Alert Nederland
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G L O R I E U X B

EERSTE GELOFTEN EN GELOFTEN VOOR HET LEVEN

In Indonesië spreken vijf novicen hun eerste geloften uit in juli. In het najaar, op 27 oktober om
precies te zijn, zullen de broeders wier verzoek ingewilligd wordt, elk hun geloften voor het leven
uitspreken in Lawang.
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B E S T U U R

S I N T

JAAR BROEDERS IN

O OSTAKKER - 181

JAAR BROEDERS IN

R ONSE

In november 2012 zal de gemeenschap in Oostakker 125 jaar aanwezigheid vieren.
Op voorstel van algemeen overste Hilarius Van Brande werd op 1 april 1888 het moederhuis van
Ronse naar Oostakker-Lourdes verplaatst. Ter plaatse werden kloostergebouwen en scholen voor
verschillende onderwijsvormen (heden gegroepeerd EDUGO) gebouwd.
In het tijdschrift ‘Informatie’ verscheen een kort overzicht van 181 jaar broeders in Ronse (2012,
lente). Wie belangstelling heeft; kan een overdruk van het artikel krijgen via het generalaat.

Z OMERVERGADERING 2012

EN ADVIESCOLLEGE

2013

Elk jaar, maar niet in een kapitteljaar, komen de provinciale oversten en het algemeen bestuur samen
voor overleg. De zomervergadering is dit jaar gepland op 6, 7 en 8 augustus. Broeder Alexius Ginting
(Indonesië), br. Hugo Verhulst en br. Polykarpus Sin Siong (Ethiopië), … zullen dan tijdelijk in
Oostakker zijn. Naast de vaste onderwerpen zal ruime aandacht gaan naar de voorbereiding van het
adviescollege in 2013.
In 2013 zit de huidige bestuursperiode er voor de helft op. Tijdens het adviescollege zal het algemeen
bestuur een uitgebreide stand van zaken geven over de voorbije drie jaar en advies vragen aan de
deelnemers. Net als in 2007 blazen de kapittelleden verzamelen in de gebouwen van domein de
Spreeuwelse Heide (Westelbeers) in Nederland van 19 augustus tot en met 23 augustus.

BRAZILIË
D WAASHEID

EN DYNAMIEK

B

r. Darlei de Paula keerde terug naar zijn vorige congregatie. Hij had de kans om zich gedurende
drie jaar bij ons in te leven, maar drie maanden waren voldoende om hem te doen besluiten dat
dit ook niet is wat hij zocht. Jammer, we hopen dat hij uiteindelijk op de juiste plaats terecht zal
komen.
Samen met 400 andere religieuzen nam Br. Ton Houdé deel aan een seminarie over de toekomst van
het religieuze leven in Brazilië. Roepingen lopen terug, er treedt vergrijzing op, het is moeilijk
bestaande werken met weinig mankracht in stand te houden. Dit zijn enkele van de problemen die
zich voordoen. Hoe kunnen we bezield blijven, hoe kunnen we elkaar bemoedigen, hoe kunnen we
met minder structuren religieus
leven vorm geven dat dicht bij de
mensen
staat
en
dat
de
"dwaasheid" van het evangelie
uitdraagt?
De broeders van Brazilië zijn ook
heel concreet aan het denken over
hun situatie en de vormgeving van
het broederleven in de toekomst
met een klein groepje Braziliaanse
broeders.
Br. Heládio heeft tezamen met
jongeren uit de parochie een
project opgezet dat in het
Nederlands “groeien in geloof”
zou kunnen heten. Eén keer per
maand, een jaar lang, komt een
groep jongeren bijeen en vanuit
verschillende invalshoeken wordt
gewerkt aan een project voor
Groepstreffen met br. Heládio (rij 1, 5de v. links) in Betim.
ieders leven. Daarbij komen ook
de beroepskeuzes en de keuze van
een levensstaat aan bod. Bewust
leven, ergens duidelijk voor kiezen, open staan voor anderen, solidariteit, mijn plaats in de kerk, zijn
evenzovele thema’s die op een dynamische wijze worden benaderd. De geanimeerde bijeenkomsten
vinden plaats in het sociaal centrum Glorieux.
Br. Ton Houdé
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STICHTING GOEDE WERKEN GLORIEUX

CANADA

I

O

n 2007 heeft het algemeen bestuur in Nederland de Stichting Goede Werken Glorieux met zetel te
Eindhoven opgericht. Het doel van de stichting is financiële steun (giften en dergelijke) te
verkrijgen voor de projecten van de congregatie in Indonesië, Brazilië en Ethiopië.
De congregatie zoekt via de stichting
ook naar sponsors die een project een of
enkele jaren financieel willen steunen.
Deze steun kan eenmalig zijn,
bijvoorbeeld voor de aankoop van
materiaal waarmee een waterdistributienetwerk aangelegd wordt op het platteland.
Evengoed kan een project gedurende een
aantal opeenvolgende jaren financiële
steun krijgen. Het gaat hier vooral om
langlopende projecten waarbij in een
eerste fase geïnvesteerd moet worden in
infrastructuur en uitrusting. Zo heeft de
congregatie een groot deel van de gebouwen van het weeshuis in Solo (Java,
Indonesië; foto’s) zelf gefinancierd. In
een tweede fase is de financiering van de
jaarlijkse werkingskosten aan de orde.
Sinds enige tijd probeert de stichting ook in België mensen en organisaties te overhalen
congregationele projecten te steunen. Het algemeen bestuur had aanvankelijk de intentie een
gelijkaardige stichting naar Belgisch recht op te richten waardoor het mogelijk werd fiscale attesten
uit te reiken. Bij nader inzien bleek deze stap niet nodig te zijn. Immers, de Belgische wetgeving
geeft sinds 1 januari 2009 Belgische belastingplichtigen de mogelijkheid een organisatie in het
buitenland financieel te steunen wanneer deze aan een aantal voorwaarden voldoet (EUlidmaatschap, etc.). Goede Werken Glorieux, dat in Nederland fiscale attesten uitreikt, mag dit
bijgevolg eveneens doen voor de giften die zij ontvangt van Belgische ingezetenen.
Het bestuur van de stichting is zich ervan
bewust dat Goede Werken Glorieux in
België extra naambekendheid best kan
gebruiken. Daarom werd een aparte
folder gedrukt die in de maanden mei en
juni naar geïnteresseerden wordt
gestuurd. Ook de website van de stichting
zal aangepast worden zodat Nederlanders
én Belgen zich aangesproken voelen.
De Nederlandse Belastingdienst heeft
intussen formeel bevestigd dat de
stichting een algemeen nut beogende
instelling (ANBI) is. Op verzoek van het
bestuur van de stichting zal de Belastingdienst bovendien Goede Werken Glorieux apart vermelden op haar website in
de lijst van instellingen met ANBI-status.
Een extra troef!
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nlangs hebben wij, de broeders Theo van den Boer en Jan van der Steen een bezoek mogen
brengen aan de broeders in Canada.
De vijf broeders die nog in Canada wonen, behoren tot de Nederlandse provincie van de congregatie,
weliswaar in de vorm van een regio met een eigen bestuur en een regionaal statuut. Het is hier niet de
plaats om uit de doeken te doen hoe dit allemaal structureel precies in elkaar steekt. Wegens de
veranderde omstandigheden en de
kleiner wordende groep broeders ligt het
voor de hand dat er maatregelen gaan
getroffen worden. Wat voor de nabije
toekomst bepalend zal zijn, is de
herkomst van deze broeders, allemaal
van Nederlandse komaf, die te kennen
hebben gegeven vroeg of laat terug te
willen naar hun vaderland. Daarover
voornamelijk ging het in de individuele
gesprekken tijdens ons bezoek. Naast de
nodige tijd voor een bezinnend gesprek
over het broederleven stonden we in de
groepsbesprekingen voornamelijk stil bij
de te verwachten terugkomst naar
Nederland. Wanneer precies, is nog niet
duidelijk. Wel hebben we kunnen
V.l.n.r. de broeders Henk Gal, Joshua Weiss, John Maas,
concluderen dat het niet overbodig zou
Donatus Vervoort en Baudoin Mensch.
zijn alvast te beginnen met een zekere
planning. Gezien de leeftijd van de
broeders zal het wenselijk zijn een
definitieve locatie te vinden waar ook de nodige zorg geboden kan worden, want niemand van hen
wil nog meerdere keren verhuizen. Een keer zal genoeg zijn.
Eigenlijk ben ik begonnen aan het eind van het verhaal, n.l. de terugkomst van de nog aanwezige
broeders naar Nederland. Met deze terugreis eindigt waarschijnlijk onze Canadese episode. Maar
daar gaat nog heel wat aan vooraf en dat is vreselijk moeilijk onder woorden te brengen. Hiermee
gaan veel emoties en gevoelens gepaard en worden heel veel herinneringen opgeroepen aan al die
plaatsen waar wij geprobeerd hebben broeder te zijn; Ledbridge, Vancouver, Lac La Biche, Calgary,
Taber, Whitehorse, Edmonton, Brocket, etc. Een groot aantal broeders die al overleden zijn en/of al
terug in Nederland, doen ons herinneren aan vervlogen tijden. Niet weinig broeders hebben ons
gedurende die zestig jaren verlaten en zijn hun eigen weg gegaan. Canada was voor velen, ook niet
religieuzen, een nieuwe wereld met uitdagingen voor een nieuwe toekomst. De congregatie zocht
naast deze uitdagingen ook een veilige have in geval het communisme in Europa zou gaan
overheersen; gedachten die leefden vlak na de Tweede Wereldoorlog. Door alles heen loopt het eigen
verhaal van elke individuele broeder dat weliswaar een deel van het geheel is, maar een eigen diepe
dimensie heeft, gebonden aan de individuele broeder, die de overtocht naar een vreemd land zal
maken op hoge leeftijd. Dat is geen sinecure en zal opnieuw een opgave zijn voor de hele
gemeenschap.
Br. Theo vd Boer

CURAÇAO

O

p zaterdag 30 juni komen de broeders vanuit Curaçao naar Nederland. Broeder Jan Klein
Overmeen is reeds enkele weken ter plaatse om de broeders te helpen met inpakken en
opruimen. De verhuisdozen stapelen zich op. Er worden de nodige activiteiten ontplooid om de beide
huizen te verkopen en nieuwe huisvesting te regelen voor broeder Franklin die voorlopig blijft. Ook
3

