ADVIESCOLLEGE

A

anstaande augustus zullen de leden van het adviescollege voor een week samenkomen in het
ontmoetingscentrum “De Spreeuwel in Westelbeers. Enkele dagen nadien zal op dezelfde plaats
de Nederlandse provincie kapittel houden. Zoals u weet bestaat het adviescollege uit de broeders die
lid waren van het vorige algemeen kapittel. Zij hebben als taak samen met het algemeen bestuur een
evaluatie te maken van de voorbije drie jaar en waar nodig het beleid bijsturen en/of wijzigen. Het
doel is niet alleen om te kijken of de kapittelbesluiten en aanbevelingen worden uitgevoerd zoals het
kapittel bedoeld heeft, maar ook om als congregationele gemeenschap te zoeken naar wegen en
middelen om actueel te blijven en het elan van onze religieuze roeping op peil te houden. Hiermee
bedoel ik, dat wij ons voortdurend bewust willen zijn van onze roeping waardoor wij als individu en
als gemeenschap een serieuze taak op ons genomen hebben. Enkele punten die op de agenda staan
zijn; de optie voor de armen, de congregationele standpunten t.a.v. seksueel misbruik, de toekomstige
plaats van de zetel van de congregatie, de financiën en de te verwachten ontwikkelingen t.a.v. de
congregationele projecten in verschillende gebieden.
br. Theo van den Boer

TELEGRAM UIT ADDIS ABEBA
Het nieuw vijfjarenplan voor het ouderlingen project is ingediend bij de overheid. Wij verwachten
een positief antwoord. Wij konden niet ingaan op al hun voorstellen, dat zou neerkomen op 30%
meer uitgaven.
Onze ‘inspecteurs’ stelden voor om echte huizen te bouwen op grond die door de regering ter
beschikking zou worden gesteld. Wij zouden de administratieve rompslomp voor eigen rekening en
tijd moeten nemen … niet te doen!
Onze broeders Wossen en Tadiwos zijn aan hun laatste schoolweken begonnen. Br. Wossen zal
dan -als wij vergelijken- een A1 diploma verpleger hebben en Br. Tadiwos een A2 technischbouwkunde.
In Sadama (200 km van Addis) helpen de broeders mee aan een project om een uitgestoten deel van
de bevolking te integreren in de maatschappij. Zo’n vierhonderd mensen behoren tot wat de
Ethiopiërs de Fuga noemen. Fuga betekent zij die weten, het zijn veelal mensen die erg bekwaam zijn
in houtwerk en in pottenbakkerij. Dat zijn de enige beroepen die zij mogen uitoefenen. Niemand wil
met een Fuga trouwen; zij zijn uiterst arm en hebben zeer weinig zelfrespect, zij weten wat hun plaats
is. Daar niemand van buiten met hen wil huwen, zijn zij wel verplicht binnen de kleine gemeenschap
een vrouw te vinden, wat dan weer leidt tot inteelt met alle gevolgen. Zij komen ook niet in de kerk
maar blijven ineen troepje buiten zitten tot de gebedsdienst over is. Bij vergaderingen gaan zij ook
niet tussen de andere mensen zitten, maar ergens apart. Kinderen hebben vodden aan het lijf. Zij eten
vlees van kadavers. De broeders hebben nu voor hen een zaagmachine gekocht die vijf bewerkingen
kan uitvoeren. Op dit ogenblik bouwen we -met hulp van Insurex- ook een gebouw waar de machine
kan ondergebracht worden. Alles wordt opgevolgd door de plaatselijke pastoor, Abba Etebo. Wij
hopen dat zij hun producten kunnen verkopen, wat geld sparen om hun kinderen naar school te
sturen, want alles gaat -zo geloven wij- via opvoeding. Op 26 mei gaan wij het 50-jarig jubileum van
die parochie vieren en hopen wij contact te hebben met enkele Fuga die uit deze vernederende situatie
willen uitbreken.
Op 14 mei werden wij uitgenodigd op een feestmaal ter gelegenheid van de inauguratie van het
pontificaat van paus Frans I. Ik durf het menu niet te publiceren, maar er waren 35 verschillende
schotels klaargemaakt voor alle ambassadeurs, bisschoppen, genodigden en religieuzen.
Eind juni hebben onze twee Indonesische broeders hun cursus Amharic achter de rug en gaan zij op
Kality wonen (22 km van Addis) om te werken in de kliniek. Voor eentje is de werkvergunning bijna
klaar, voor de andere zal het nog een tijdje duren.
Br. Hugo heeft zijn werk als executive secretaris van CMRS (conferentie van religieuzen)
volbracht en heeft nu meer tijd om met de vorming van kandidaten en broeders bezig te zijn. Aan
het eind van het schooljaar stopt hij ook met lesgeven aan de katholieke school.
br. H.V.
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O

p donderdag 16 mei waren twintig broeders aanwezig bij het in ontvangstnemen van het cadeau
dat de burgemeester van Dongen had aangeboden toen de broeders deze plaats verlieten, nu
bijna 4 jaar geleden. Het cadeau werd aangeboden in de voormalige Pauluskerk waar het grote
wandtapijt van de hand van br. Amator en een veertigtal vrijwilligsters als
decor diende. Dit tapijt versierde destijds deze gebedsruimte en stelt het loflied
op de schepping voor. Mevr. de burgemeester symboliseerde op dat moment
het cadeau met het plaatsen van een ‘broeder’ genaamd Frontalis. Een pop die
frontaal is afgebeeld in traditionele broederkleren, vandaar Frontalis. Het was
een heel bijzondere dag, natuurlijk ook door de regen, waardoor het
programma een beetje moest worden aangepast, maar vooral door de
onthulling van het cadeau. Een broederpad. Een toeristische wandeling door
Dongen langs alle plaatsen waar de broeders werkzaam geweest zijn en
gewoond hebben. De voorzitter van de heemkundige kring toonde zich kenner
van de geschiedenis van de congregatie en kon met vele details het publiek,
waaronder een aantal broeders, op speciale manier boeien en vertelde met
verve over de manier waarop de broeders gedurende meer dan honderd jaar op
gebied van onderwijs, verpleging en jeugdwerk iets voor de Dongense
gemeenschap betekend hebben. Op heel fraaie wijze zijn deze plaatsen
aangeduid met informatieve borden en de bewijzering van het wandelpad is
met zeer fraaie bordjes, zoals men toeristische bezienswaardigheid pleegt aan
Br. Frontalis.
te duiden. Een zeer geslaagd en toepasselijk cadeau waardoor de geschiedenis
van de congregatie in Dongen en de wederzijdse betrokkenheid tussen de
lokale gemeenschap en de congregatie nog lang zal worden herinnerd. Op youtube staat een film
over deze gebeurtenis. Ga naar: http://youtu.be/_dq2kfEwLMU
br. Theo van den Boer

O VER

HET PAD

“Wij willen graag op waardige wijze afscheid van u nemen. Daarom hebben we besloten dat er in
Dongen een broederpad komt. Oftewel een wandelroute langs ongeveer twintig markante plekken in
Dongen waar u als broeders een stempel op hebt gedrukt’’, aldus burgemeester Simone Dirven-van
Aalst op 18 september 2009 tijdens de afscheidsceremonie. Br. Jan van der Steen en toenmalig
huisoverste Frans de Koning kregen bij die gelegenheid een naambord met het opschrift broederpad
aangeboden.
Na drie jaar is het zover en sinds 19 mei kunnen belangstellenden het
broederpad te Dongen aflopen. De route leidt langs 22 locaties waar broeders
over een tijdspanne van 117 jaar actief zijn geweest. Er is een korte variant van
4 km en een route van 7 km. Onderweg staan routeborden (foto) en speciale
broederborden met daarop het verhaal. Wie beschikt over een smartphone, kan
extra informatie opvragen via de QR-codes.

I N Z E G E N I N G VA N H E T B R O E D E R H U I S

I

n het Gezondheidscentrum in Akaki Kality, nabij Addis Abeba is op 23 maart jl. het broederhuis
ingezegend door aartsbisschop Behaneyesus Souraphiel in het bijzijn vele genodigden, waaronder
een grote delegatie priesters en religieuzen. De huiskapel was absoluut niet toereikend voor zo’n
groot aantal gasten, maar voor deze gelegenheid was voor het huis een tent geplaatst zodat de gasten
in elk geval in de schaduw zaten en met een beetje geluk af en toe iets opvingen van wat er gaande
was in de kapel. De plechtigheid begon met een verwelkoming door de regionaal gedelegeerde br.
Polykarpus aan de voordeur van het broederhuis, waarna de aartsbisschop overging tot de
inzegeningsceremonie. Alle vertrekken werden met wijwater besprenkeld en gezegend. Tijdens de
homilie duidde de bisschop op de betekenis van een religieuze gemeenschap in een katholiek
gezondheidscentrum. Niet alleen de professionele dienstbaarheid is van belang, maar juist ook het
voorbeeld van religieuzen: door hun doen en laten en de manier waarop zij de evangelische waarden
beleven en getuigen van het evangelie. De bisschop (Lazarist) kon niet onvermeld laten dat hij de
afbeelding van de H. Vincentius miste, waarna beloofd werd dat die er zeker in de toekomst zou
komen. Dat wordt weer een extra pakketje om mee te nemen bij een volgende reis naar Addis.
Komend jaar loopt de eerste termijn, drie jaar, van ons contract met het bisdom af. Tijdens het laatste
bezoek van de algemene overste aan de broeders en de projecten is reeds gesproken over een
mogelijke wijziging van dit contract. De huidige overeenkomst is op den duur naar alle
waarschijnlijkheid een te zware last voor de Ethiopische broeders. Het gezondheidscentrum is
eigendom van het bisdom maar wordt gerund door de congregatie met als algemeen directeur, mevr.
Christina Maasdam.
br. Theo van den Boer

M Y S T I E K E N M A G I E T E O O S TA K K E R

H

et bestuur van de Belgische provincie
heeft fotograaf Clem Willems de
gelegenheid gegeven in de grote kapel van het
Glorieux-instituut (EDUGO) te exposeren. De
tentoonstelling had twee doelstellingen. Ten
eerste de schoolgaande jeugd en het
onderwijspersoneel de gelegenheid geven
middels kunstzinnige foto’s kennis te maken
met Ethiopië en met de sociale werken van de
congregatie in Addis Abeba. Ten tweede
konden belangstellenden foto’s kopen en zo
de projecten financieel steunen.
De samenwerking tussen het provinciaal
Mystiek en magie in het rectoraat van de Universiteit Gent.
bestuur en de fotograaf is niet nieuw. In de
voorbije jaren heeft het geïnteresseerde
publiek de fototentoonstelling op verschillende plaatsen kunnen zien, onder meer in Ronse en op twee plaatsen in Gent. En ja, de reis van
“Ethiopië: mystiek en magie” is nog niet voorbij: de tentoonstelling zal haar tenten in de komende
maanden op andere locaties opstellen. Iets om naar uit te kijken!

OVER EEN ANDERE BOEG

H

et is in de Indonesische provincie zo dat de broeders die in Yogyakarta studeren, hun thuisbasis
hebben in Klepu. Het huis in Klepu ligt op het platteland op een ruime afstand van de stad. De
dagelijkse ritten naar en van de campus zijn tijdrovend. Bij herhaling hebben de studerende broeders
op dit probleem gewezen. Het bestuur van de provincie heeft een beslissing in hun voordeel genomen
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en het is overgegaan tot de aankoop van een woning in de nabijheid van de campus. Vier broeders
hebben er hun intrek genomen. De naam van het broederhuis is ontleend aan de wijk waar het huis
zich bevindt : Maguwoharjo. Adres: Jl. Nangka VII. 117 D, Karangnongko, Maguwoharjo, Yogyakarta.
Het huis in Klepu (foto) krijgt een andere
functie. Na veel wikken en wegen heeft het
bestuur besloten het postulantaat van Bangka
naar Klepu op Java te verplaatsen. Voor deze
beslissing schuift men een aantal goede redenen
naar voren. Het huis ligt op een relatief korte
afstand van de parochiekerk en van bewoond
gebied. De landelijke omgeving is rustgevend.
Het feit dat de prijzen voor het levensonderhoud
lager liggen op het platteland is uiteraard
meegenomen. In tegenstelling tot het nogal
afgelegen Bangka, ligt Klepu meer centraal in
de Indonesische archipel en is het bijgevolg
gemakkelijker (en goedkoper) bereikbaar.
Op 9 mei 2013 telde het bestuur reeds vijf postulanten voor dit jaar. Dit cijfer kan nog stijgen omdat
enkele kandidaten hun laatste weken op school afwerken. Drie broeders zullen de postulanten
begeleiden: broeder Reinhardus Sihura (postulantenmeester), br. Eduardus Susanto en br. Damasus
Supatmo, met de occasionele hulp van de broeders die studeren in Maguwoharjo. Proficiat aan allen!
Voor het huis en de broeders op Bangka zoekt het provinciaal bestuur intussen naar een geschikte
oplossing. Het scenario dat de meeste aandacht krijgt is de inschakeling van de broeders in de
ouderenzorg. Alvorens deze stap te zetten, zullen de betrokkenen alles afwegen.
Tenslotte nog dit. Zeventien jonge broeders en vier begeleiders kwamen van 18 tot 23 april samen in
Tawangmangu, Solo (Java) rond het thema leven als volwassen broeders en in dienstbaarheid.
Br. Syrillus Hariyadi Suharley BM

BIJ DE BROEDERS IN BRAZILIË

H

et algemeen bestuur heeft in maart
een bezoek gebracht aan de broeders
in Brazilië. Er was onderling overleg,
onder meer ter voorbereiding van het
adviescollege in augustus 2013, en er was
gezamenlijk overleg over de situatie van
de broeders en van de congregationele
werken in Brazilië.
De Braziliaanse broeders hebben hun
standpunt met betrekking tot hun toekomst
in Brazilië toegelicht. Samengevat komt
het erop neer dat de kleine groep meer wil
investeren in het communauteitsleven en
in sterke onderlinge banden. De directe
betrokkenheid bij de congregationele
werken, in het bijzonder het Lar Glorieux
en het ontspanningscentrum in Jordânia,
zal daarom op termijn grondig herbekeken
worden. Dit onderwerp staat alvast op de
agenda van het adviescollege!
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