EEN KLEIN MUSEUM VOOR DE STICHTER

I

n Sint-Denijs wordt het boerenerf waar Etienne Glorieux het levenslicht zag grondig gerenoveerd.
In het verleden werden niet zoveel veranderingen aan de hoeve gebracht. Het is een prachtig
gebouw, waaraan weliswaar wel wat werk is.
De nieuwe bewoners gingen samen met de architecten en monumentenzorg aan tafel zitten om te
bekijken wat de mogelijkheden zijn. Het is de bedoeling de hoeve volledig te restaureren zonder
afbreuk te doen aan de bruikbaarheid
ervan. De eigenaars kregen toestemming
buiten het domein een grote loods neer te
zetten, maar dan wel een in Hollandse
stijl. Er werden ook nog andere regels
opgelegd. Bij de bouwwerken mag geen
cement gebruikt worden, wel een
mengeling van kalk en zand. De vensters
moeten van speciaal glas zijn. Het huidige
wc-raampje moet verdwijnen en zal met
bakstenen en cement weggewerkt worden.
De bakstenen mogen niet gezaagd worden,
maar wel gekapt. De oorspronkelijke
bakstenen dateren uit de tijd dat kinderen
ingeschakeld werden voor het maken
ervan. In sommige stenen zijn duidelijk de
afdrukken van kinderhandjes te zien.
Naast
het
woonhuis
en
het
boerderijgedeelte komen er drie verblijven
voor hoevetoerisme. De wal wordt
heraangelegd evenals de tuin en de
boomgaard die beplant zal worden met de oorspronkelijke boomsoorten. Tenslotte zal de duiventil
(duiven werden vroeger gebruikt voor postberichten) op de binnenplaats opgeknapt worden.
In 2020 zouden de werken achter de rug moeten zijn. Bij de restauratiewerken zal een ruimte
voorzien worden om een klein museum over Glorieux in te richten.

BROEDER PEDRO ZET DE STOP OP DE FLES

I

n Jordânia is drankzucht de oorzaak van heel wat familieleed. De leeftijd van de beginners wordt
almaar lager en het leger van (jonge) alcoholisten groeit gestadig aan. Enkele jaren terug stak ook
het probleem van de illegale drugs de kop op. Ook het platteland wordt overspoeld door cannabis,
cocaïne en crack.
De broeders willen niet lijdzaam toezien hoe jeugd en gezinnen zichzelf fysiek, psychisch en
financieel vernietigen. Daarom doen zij er alles aan om het alcoholisme en het druggebruik in te
dijken.
Om dat doel te bereiken werd binnen de koepelorganisatie Talita Kum, de ‘Pastoral da Sobriedade’
opgericht. Br. Piet Goossens ging in Jordânia mee op zoek naar vrijwilligers die bereid zijn om
verslaafde jongeren en hun families bij te staan en hen weer op weg te helpen naar een gezonde
levenswijze. Om deze begeleiders, die allemaal blijk geven van goede wil maar die ervaring missen
in de hulpverlening, op te leiden, is geld nodig. Geld dat echter niet voorhanden is en waarvoor de
broeders andermaal op bedeltocht moeten.
a.b./KOB

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

B E S T U U R

S I N T

-

9041

OOSTAKKER

1
(BELGIË)

J O Z E F S T R A A T

SEPTEMBER

2012 NUMMER 38
@TELENET.BE
E U X B R O T H E R S . O R G

GENERALAAT.FNDL
W W W

.

G L O R I

CURAÇAO
AFSCHEID VAN HET EILAND EN TERUGKEER NAAR

N EDERLAND

A

fgelopen voorjaar was een heel bijzondere tijd voor de broeders op Curaçao. Van maart tot eind
juni was br. Jan Klein Overmeen toegevoegd aan de communiteit met een speciale opdracht; de
broeders helpen bij het opruimen en inpakken. Het is geen kleinigheid geweest. Begrijpelijk, want na
50 jaar werk in verschillende projecten en huizen te hebben gewerkt wil er wel het een en ander zijn
opgestapeld en in kasten en/of bewaard gebleven in verschillende vertrekken.
Twee huizen stonden in de verkoop nummer 21 en nummer 23 aan de Karel Doormanweg. Twee
vrijstaande huizen met elk een eigen ingang en afgebakend terrein. Vrij gemakkelijk te scheiden en
afzonderlijk te verkopen wat inmiddels allemaal is afgerond. Omdat br. Franklin nog op het eiland is
gebleven moest er voor een geschikt
onderkomen worden gezorgd. Franklin
blijft werkzaam als kanselier van het
bisdom en heeft nog bemoeienis met het
maaltijdenproject van de schoolkinderen
in de wijk “fuik”. Br. Ton Flinkeflögel is
ook in Curaçao gebleven waar hij in zijn
oude Richardushuis wordt verzorgd en
verpleegd. De Nederlandse provincie
heeft een nieuw huis gekocht waar
Franklin probeert een nieuw home van te
maken.
Br. Jan van der Steen en br. Theo van den
Boer waren voor de gelegenheid afgereisd
om aanwezig te zijn bij het afscheid van
de broeders van hun geliefd eiland, maar
speciaal van de mensen die hen zo
V.l.n.r.: br. Theo Derksen, br. Franklin Clemencia,
liefdevol en belangstellend omringden nu
br. Piet Smetsers en br. Harrie Hölsgens.
drie van de broeders voorgoed teruggingen naar Nederland. Voor de broeders
die het eiland verlieten was het een zwaar afscheid en niet minder voor hen die achterbleven.
Ofschoon de broeders, de congregatie dus, officieel vertrokken is uit Curaçao zijn er toch nog banden
gebleven die onderhouden moeten worden.
Het was goed en hartverwarmend te mogen ervaren dat de erkentelijkheid bij de Curaçaose
bevolking zo groot is om wat de broeders gedurende 60 jaar hebben gedaan: mens onder de mensen
te zijn met speciale aandacht voor onderwijs en verzorging.
br. Theo vd Boer
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ETHIOPIË: EXTRA IMPULS VOOR PROJECTEN

N I E U W S U I T O O S TA K K E R

V

T

an mevrouw Christina Maasdam kregen we begin augustus een uitgebreide stand van zaken
over onze twee grote projecten in Addis Abeba. Christina heeft over beide de algemene leiding.
Het gezondheidscentrum Saint Gabriel heeft de spreekwoordelijke vliegende start genomen en is
sinds ongeveer een jaar operationeel met een personeelsbestand van ongeveer 50 personen. De ene
helft zorgt voor de medische dienstverlening, de andere helft staat in voor
technische aangelegenheden. Met het
lokaal bestuur werden praktische
afspraken gemaakt volgens welke criteria
mensen in aanmerking komen voor gratis
ziekenzorg. De medische verzorging van
en het verlenen van psychologische
bijstand aan de armen is een van de
basisdoelstellingen. Men zoekt daarom
naar allerlei manieren om de doelgroep te
bereiken. Het gezondheidscentrum heeft
ook het plan een cursus eerste hulp bij
bedrijfsongevallen
op
te
starten.
Ongevallen komen vaak voor, maar
veelal ontbreken de elementaire kennis
en de middelen om de eerste zorgen toe
te dienen.
Het Brothers of Good Works Counseling and Social Services Center, overgenomen van de Medical
Missionaries of Mary, heeft een nieuwe impuls gekregen met het vernieuwen van de missie en visie.
Uitgangspunt is voortaan het huisbezoek in combinatie met een meer actieve rol voor de klanten van
het centrum. Voor de Ethiopische medewerkers is het bij de mensen thuis op bezoek gaan een zeer
ongewone manier van werken. De omschakeling gebeurt daarom met de nodige begeleiding.
Beide projecten zijn in hoge mate afhankelijk van buitenlandse financiering. Voor Saint Gabriel
bijvoorbeeld is de prognose dat maximaal 20% van middelen uit lokale inkomsten kan verkregen
worden. Tijdens de voorbije vakantieperiode werden contacten gelegd met organisaties in België en
in Nederland die belangstelling hebben voor het financieren van deze vormen van
ontwikkelingswerk.
a.b.

OVER BROEDERS GESPROKEN

T

wee broeders in Indonesië zijn toegelaten tot het uitspreken van de eeuwige geloften. De
broeders Hugo Fahik en Julius Buaton, zullen dit doen in Lawang (West-Java) op 27 oktober
aanstaande. Een verslag en een portret krijgen jullie in de volgende nieuwsbrief. Aan beide broeders
onze gelukwensen.
Broeder Frans de Koning heeft een moeilijke operatie ondergaan die gelukkig goed afgelopen is. Hij
komt nu terug op krachten. Wij wensen hem veel sterkte.
Broeder Nico Simanjuntak zal van eind september tot en met begin november in Indonesië
verblijven. Hij komt samen met br. Theo van den Boer terug die van 17 oktober tot 5 november
aldaar op visitatie is.
In Indonesië en in Ethiopië hebben sommige broeders een nieuwe opdracht aanvaard en zij moeten
daarom verhuizen. In het nieuwe jaarboekje zullen deze wijzigen opgenomen zijn.

ijdens de eerste week van september werd naar jaarlijkse gewoonte in het broederhuis de
‘recollectiedagen 2012’ gehouden. Deze keer werd onder meer gesproken over iconen. Iconen
behoren tot de Oosters-orthodoxe, de Oriëntaals-orthodoxe kerk en de Oosters-katholieke kerken en
zijn onlosmakelijk verbonden met het kerkelijke en spirituele leven van deze kerken en hun
gelovigen. Twee andere sprekers hadden het over ‘50 jaar na Vaticanum II’ en ‘Fransicus van Assisi:
anders bekeken’. De conferenties konden op veel belangstelling rekenen.
In de eerste helft van de 20ste eeuw stond in de kloostergebouwen te Oostakker een bierbrouwerij.
Hier brouwden de broeders bier voor de eigen gemeenschap in Oostakker en voor de buitenhuizen in
de Belgische provincie. Men heeft de brouwerijactiviteiten mede door de opeisingen allerhande
tijdens de Tweede Wereldoorlog stilgelegd en nadien niet meer heropgestart. Over de brouwerij van
het klooster zal in december een artikel verschijnen in het Jaarboek van de Oost-Oudburg (Gent)
geschreven door André Maes.
Op zondag 25 november 2012 is de congregatie 125 jaar in Oostakker. Dit feit wordt op maandag 26
november in beperkte kring feestelijk herdacht op initiatief van het bestuur van de Belgische
provincie. Br. Gustaaf Verhoeven heeft voor het tijdschrift Informatie (oktobernummer) enkele
impressies op papier gezet over 125 jaar broeders in Oostakker. Br. Gabriel Delbecke heeft een
kroniek samengesteld die de ontwikkeling van het klooster en het instituut behandelt.
a.b.

NIEUWS UIT EINDHOVEN

Z

aterdag 25 augustus in de voormiddag vertrokken de vakantiegangers vanuit broederhuis
Depoorter in Eindhoven met drie busjes naar de vakantiebestemming Nunspeet. Met de
welgekomen extra hulp van broeders Ton Houdé, Nico Simanjuntak, Frans Pikkemaat en mijnheer
Rob Verheij slaagde men erin iedereen die zin had te laten deelnemen aan de geplande activiteiten.
Heel bijzonder was het bezoek aan paleis Het Loo. Paleis Het Loo is een voormalige koninklijke
residentie (tot 1975) en thans nationaal museum, gelegen aan de rand van de stad Apeldoorn bij de
gelijknamige wijk Het Loo. Paleis Het Loo is eigendom van de Staat (Rijksgebouwendienst) en
behoort tot de top-100 der Nederlandse UNESCO-monumenten. Het mag gezegd zijn: de broeders
hebben een mooie vakantieweek achter de rug!
Op donderdag 6 september
werden de jubilarissen
gevierd en dat zijn er voor
2012 niet minder dan tien.
Bijzondere
gasten
in
Eindhoven
waren
de
broeders die dit jaar uit
Curaçao definitief teruggekeerd zijn én br. Blas
Navarrete Bezares die uit
Spanje overgevlogen is om
bij deze gelegenheid zijn
eigen jubileum samen met
de
medebroeders
en
medejubilarissen te vieren.
Aan
allen
nogmaals
proficiat!
a.b./alert Nederland
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