De sporthal is ruim en voorzien van alle nodige infrastructuur om grote wedstrijden en manifestaties
te laten plaatsvinden. Op de gelijkvloerse verdieping liggen de foyer met ontvangstbalie, een vergaderzaal, een kleedblok met tien kleedkamers en sanitair, vier scheidsrechterslokalen, een EHBOruimte en bergingen. Later kan nog een fitnessruimte worden ingericht. Op de eerste verdieping
bevinden zich de cafetaria, een VIP-ruimte en een aantal administratieve en technische lokalen. Via
deze weg komt men ook bij de twee tribunes die een capaciteit hebben van duizend personen.
In september 2012 werd de volledig heraangelegde parking in gebruik genomen, een opgelegde
voorwaarde om de bouwvergunning te krijgen. Als alles verder volgens plan verloopt, zijn de
sportievelingen vanaf 1 september 2014 in hun EDUGO Arena welkom.
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NIEUWS UIT EINDHOVEN

BEZOEK AAN DE BROEDERS IN INDONESIË

O

H

n 2004 deed het Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur een project rond de inventarisatie en
ontsluiting van etnografische objecten en museumcollecties in Belgische kloosters en missionaire
orden. Verschillende Vlaamse religieuze instituten hebben toen aan het CRKC gevraagd een
oplossing te zoeken voor hun bedreigde collecties. Daarom werd er besloten een studie (oktober 2011
-september 2012) te laten uitvoeren naar de haalbaarheid van een Vlaams missiemuseum. De studie
bestaat uit drie delen: een marktonderzoek, het zoeken naar een geschikte locatie en een financieel
plan. Hiervoor werden interviews afgenomen (o.a. bij musea en andere erfgoedspelers) en werd een
korte bevraging gehouden bij de religieuze instituten. Het eindrapport van dit onderzoek werd op
donderdag 27 september voorgesteld. Uit het onderzoek blijkt dat de markt (nog) niet rijp is voor een
missiemuseum. Niettemin is er nood aan een oplossing voor het behoud en beheer van de
missiecollecties. Het studiebureau dat de haalbaarheidsstudie uitvoerde, adviseert te kiezen voor een
missiedepot met in een tweede fase de uitbouw van een museale werking.
De studie werd meegefinancierd door het algemeen bestuur. In Oostakker heeft de congregatie een
verzameling met stukken uit voornamelijk Congo en Indonesië. In de huidige omstandigheden is het
wenselijk deze verzameling te herbestemmen.

et was opnieuw een aangename ervaring enkele dagen in de vormingshuizen van de
Indonesische provincie te mogen zijn en daar de postulanten en novicen van dichtbij te leren
kennen. Eerst werd halt gehouden te Pangkalpinang (Bangka) waar vijf postulanten onder leiding van
Br. Reinardus en met de steun van de andere leden van de communiteit een inlevingsperiode
doormaken. Na het korte verblijf bij de postulanten vlogen we naar het noviciaat in Lawang (Java).
Het bezoek werd afgesloten met de professie voor het leven van de broeders Julius Buaton en Hugo
Fahik. De plechtigheid vond plaats in de parochiekerk van Lawang in het bijzijn van een grote groep
broeders afkomstig uit de verschillende gemeenschappen op Java. Het was een mooie en goed
verzorgde viering waarin emoties niet ontbraken. En ofschoon we niet letterlijk konden
verstaan wat een familielid van de jubilarissen
verwoordde, waren we evenals alle andere aanwezigen getroffen door de oproep die men deed
aan het adres van de religieuzen. “Als je je
vrijmaakt voor het koninkrijk Gods, zorg er dan
voor dat je bereid bent op te komen voor de
armen en behoeftigen, en stel jezelf niet op de
eerste plaats. Wees trouw aan je gegeven
jawoord en laat je gedrag in overeenstemming
zijn met de roeping die je volgt. Wees dienstbaar!” Zo luidde ongeveer de boodschap. De
trots van de familie vanwege de professie als
broeder van een van hun dierbaren gaat gepaard
met ontegensprekelijke bezorgdheid. Het tot een
goed einde brengen van deze roeping is een
levenslange opdracht. Gelukwensen voor alle
broeders van de Indonesische provincie! Succes
voor de broeders Julius en Hugo!
Na de festiviteiten in Lawang brachten we een
bezoek aan de broeders in Kefamenanu (Timor)
We spraken met enkele aspiranten die te kennen
gaven hun keuze gemaakt te hebben en verlangden als postulant te mogen beginnen.
De novicen: het zwarte ‘schaap’ is ook novice !
De laatste dagen van het bezoek brachten we
door in Jakarta waar een bijeenkomst gepland
was met de gezamenlijke besturen van provincie en Yayasan (scholenstichting). Eens te meer
mochten we ervaren dat communicatie onontbeerlijk is voor een goede samenwerking en dat
openheid en vertrouwen de basis vormen van een broederlijke samenwerking.

algemeen bestuur

br. Theo vd Boer

ok in Eindhoven wordt gebouwd en verbouwd. Op 4 oktober, feest van Sint Franciscus, werd
op het Glorieuxpark het nieuwe paviljoen “Zonnehoeve” ingezegend. Bij gelegenheid van het
starten van het jubileumjaar in het kader van 100 jaar De Burgh werd ’s middags het jubileumboek
gepresenteerd.
De trouwe hond Tes van broeder Athanasius is overleden, ruim 13 jaar oud. Het was een vertrouwd
beeld, hier op het Glorieuxpark. Niet alleen de baas zal hem missen maar ook de broeders, verdere
bewoners en personeel van hier. Naast zijn aanhankelijkheid en gezelschap vervulde hij ook de
functie van “kruimeldief”.
uit: Alert Nederland

ALGEMEEN BESTUUR
A FSCHEID

EN WELKOM

B

roeder Anastasius van Wezenbeek stop op 1 januari 2013 als procurator van Stichting Goede
Werken Glorieux. Voor en na de oprichting in 2007 van de stichting heeft hij financiële steun
verkregen van diverse organisaties en individuen ten voordele van talrijke projecten.
Sinds jaar en dag vertegenwoordigt een broeder van de Christelijke Scholen de congregatie in Rome.
Br. Tejeiro Duque fsc heeft deze zomer de fakkel van procurator doorgegeven aan zijn medebroeder
Félicien Bora fsc.
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ETHIOPIË
OP

OVER BROEDERS GESPROKEN

STAGE IN DE PROJECTEN VAN DE CONGREGATIE

E

ind augustus vertrok Fenna Bergmans voor vier maanden naar Ethiopië. Zij is een 23-jarige
studente humanistiek (Utrecht, Nederland). In de zomer van 2011 was zij in het kader van een
groepsreis in Ethiopië. Daar heeft zij Christina Maasdam leren kennen. Fenna besloot stage te lopen
bij Christina en bij de projecten Brothers of Good Works Counseling & Social Services Center en het
Saint Gabriël Catholic Health Center. “Ik zal meelopen met haar en kijken hoe zij als professional
werkt in Ethiopië. Daarnaast zal ik binnen het BGW Counseling & Social Services Center onderzoek
doen naar intercultureel management. Ik heb er ontzettend veel zin in. Als ik terug ben zal ik me voor
een bepaalde periode inzetten voor de Stichting Goede Werken Glorieux, waardoor ik mee kan doen
aan een subsidieregeling vanuit het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken.”
met dank aan Fenna Bergmans
N IEUWE

GEZICHTEN IN

A DDIS A BEBA

I

n september mocht de gemeenschap de twee Indonesische broeders Polikarpus Arifin en Albertus
Alit eindelijk verwelkomen in Addis. Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad om hen ter
plaatse te krijgen. Met de hulp van de broeders en in het bijzonder van br. Polykarpus Sin Siong
trachten zij zich aan te passen aan het leven in en het klimaat van de Ethiopische hoofdstad.
Vier Ethiopiërs mochten in oktober starten als kandidaat. Zij zijn begonnen aan hun inlevingsperiode. Abebe Legun, die werkt als laborant in Saint Gabriel, is ongeveer terzelfder tijd als postulant
aanvaard.
M ATERIAAL

GEZOCHT !

H

et nieuwe gezondheidscentrum Saint Gabriel verschaft basisgezondheidszorg aan de inwoners
van Akaki Kality. Medische verzorging, gezondheidsvoorlichting, het begeleiden van zwangere
vrouwen voor en na de bevalling en het uitvoeren van laboratoriumonderzoek zijn de kerntaken. Om
deze taken uit te voeren is medisch materiaal nodig. Na de verhuizing van de broedergemeenschap
van Dongen naar Eindhoven werd besloten het materiaal uit de ziekenboeg in een container naar
Ethiopië te verschepen. De bedden, stoelen … hebben hierdoor een tweede leven gekregen. De
uitrusting van het gezondheidscentrum is echter nog niet volledig. Nog steeds wordt gezocht naar
materiaal voor de verschillende diensten van het gezondheidscentrum, in het bijzonder voor de
afdeling moeder en kind.
De dienstverlening is op maat van de arme wijkbewoners gesneden. De verantwoordelijken van het
lokaal gezondheidscentrum willen de afstand tussen medisch aanbod en gebruiker zowel in tijd als in
ruimte gemeten zo klein mogelijk houden. Hoog op de verlanglijst prijkte daarom het verwerven van
een ambulance. In het voorjaar 2012 werd contact gelegd met een Italiaanse organisatie, met name
Associazione Tam Tam a Guidonia, un ponte per L’Etiopia. Deze verklaarde zich bereid een occasieziekenwagen over te dragen. De ambulance is via de zeeweg naar Ethiopië verscheept en het voertuig
is intussen ook aangekomen. Zwangere vrouwen die op het punt staan te bevallen kunnen nu zonder
groot tijdverlies overgebracht worden naar het gezondheidscentrum. Andersom kan het medisch team
uitrukken wanneer zich een noodsituatie voordoet.
Het uitrustingsplan voorziet ook in het aanschaffen van een terreinwagen. Met de financiële steun
van de Nederlandse ontwikkelingsorganisatie Stichting Missie Verkeersmiddelen Aktie (MIVA) en
de congregatie werd overgegaan tot de aankoop van het voertuig. De terreinwagen zal ook gebruikt
worden voor het vervoer van materiaal voor de bouw van toiletten in de armste wijken van de
hoofdstad.
Het gezondheidscentrum kreeg van de bevoegde overheidsdiensten een positieve evaluatie. Daar is
iedereen blij mee!
algemeen bestuur
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B

roeder Frans de Koning is aan het herstellen van de ingreep die hij onderging in het ziekenhuis.
Sinds 15 oktober woont hij in Eindhoven (Depoorter). Wij wensen hem een spoedig herstel!
Twee broeders zijn onverwacht overleden. Broeder André Galiart overleden te Geldrop op 3 oktober.
Broeders, familie en vrienden begeleidden André op dinsdag 9 oktober 2012 naar zijn laatste
rustplaats op de broederbegraafplaats te Dongen. Broeder René Gogne is in Gent overleden op
zondag 28 oktober. Hij werd begraven op 3 november in Oostakker.
algemeen bestuur

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

BROEDERS

D

e boog moet niet altijd gespannen
staan. Op donderdag 13 september
vertrok een bus vol broeders richting
Wallonië voor een daguitstap. Op het programma stond een bezoek aan de ruïnes
van de cisterciënzerabdij te Villers-laVille, op ongeveer 30 km ten zuiden van
Brussel, een bezoek aan de stad Namen en
haar citadel en de benedictijnerabdij van
Maredsous. De laatste halte op deze reis
was het dorp Jezus-Eik. De stad Namen zal
bij sommigen een belletje doen rinkelen.
Terecht, want het armenhuis te Namen
werd als tweede buitenhuis van de congregatie aangenomen. De broeders verbleven
daar korte tijd: van 1837 tot 1846. Het
pand bestaat nog steeds, werd prachtig
gerestaureerd maar het heeft zijn oude functie verloren. Het doet tegenwoordig dienst als
overheidsgebouw voor het Waals Parlement. De broeders kijken tevreden terug naar deze mooie dag
aan de overkant van de taalgrens.
algemeen bestuur (met dank aan br. R. Gogne+)
N IEUWBOUW

IN DE

S INT -J OZEFSTRAAT :

EDUGO ARENA

O

ver een jaar zal in de Sint-Jozefstraat een
sporthal gebouwd worden. De Rosasstraat
die de Sint-Jozefstraat met de Eksaardserijweg
verbindt, verdwijnt. Het bestaande zwembad
(Rosas) wordt geïntegreerd in de nieuwe sportinfrastructuur. De topsporthal is een initiatief van
de scholengroep EDUGO en het stadsbestuur van
Gent. Overdag zullen de 2.300 leerlingen gebruik
kunnen maken van de infrastructuur. Na schooltijd wordt de Arena de vaste verblijfplaats van
enkele volleybalploegen. Op donderdag 27 september 2012 vond de eerstespadesteek plaats.
Enkele broeders waren bij deze gelegenheid
aanwezig (zie foto).
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