UITLSLAGEN PROVINCIALE KAPITTELS 2013
B ELGIË

br. Jozef De Block, provinciaal overste
br. Gustaaf Verhoeven, plaatsvervanger
br. Etienne Colman, raadslid

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

N EDERLAND

br. Jan Klein Overmeen, provinciaal overste
br. Theo Bekkers, plaatsvervanger
br. Leon Jansen, raadslid
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B RAZILIË

br. Ton Houdé, provinciaal overste
br. Heládio Firmino Rodrigues, plaatsvervanger
br. Vando Rosa de Mendonça, raadslid
I NDONESIË

br. Januarius Sukirdi BM, provinciaal overste
br. Yosafat Pratomo BM, plaatsvervanger
br. Syrillus Hariyadi BM, raadslid
br. Herman Yosef Gultom BM, raadslid
br. Konrad Huar Kelala BM, raadslid
Felicitaties aan alle besturen
en dank aan de aftredende bestuursleden.

Het kapittel in Brazilië.

et bezoek aan de Indonesische provincie van 10 oktober tot 4 november door br. Nico
Simanjutak en br. Theo van den Boer had meerdere bedoelingen, waaronder het bijwonen van
het provinciaal kapittel, het afnemen van de professie voor het leven van br. Ronald Situmorang BM,
br. Melkisedek Tapehen BM, br. Antonius Berek BM en br. Balthasar Insantuan BM in Kefamenanu
(West-Timor) en enkele bezoeken aan conventen rond Jakarta, m.n. Bogor en Desaputera.
Voor de kapittelzitting was een hele werkweek uitgetrokken, van maandag t/m zaterdag en vond
plaats in een wat hoger gelegen gebied waardoor we absoluut geen last hadden van de tropische
warmte. Het was er eerder aan de kille kant omdat van tijd tot tijd door onweersbuien en regen de
temperaturen drastisch daalden tot rond de 20º. Goede temperatuur om te werken dus! Onder
spirituele begeleiding van pater Margo msf, werden geleidelijk aan nieuwe besluiten en adviezen
geformuleerd.
Enkele bijzondere feiten van dit kapittel waren zowel de samenstelling, in vergelijking met het
vorige was het bijna voor de helft vernieuwd, de verkiezing van het nieuw provinciaal bestuur als
wel de expansiedrang om op verschillende plaatsen nieuwe gemeenschappen te stichten. Verbazend
genoeg richt men zich meer op Azië dan op Afrika of Amerika. Het is natuurlijk allemaal niet eentwee-drie gerealiseerd, maar toch. Veranderingen zullen niet uitblijven.
Tenslotte nog dit. In september vierde de Indonesische provincie alle jubilarissen van 2013 (foto).
Proficiat broeders!
br. Theo van den Boer

Provinciaal kapittel in Indonesië.
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Met het heengaan van br. José Janssens, br. Antoon Vermeulen en br. Pierre Waterschoot zijn
opnieuw enkele kamers in het broederhuis vrijgekomen. Het provinciaal bestuur heeft in de voorbije
jaren een oplossing voorgesteld om leegstand tegen te gaan. Het bestuur heeft van het voorstel een
woon- en zorgcentrum te realiseren, met het
broederhuis als hoofdgebouw, moeten afzien.
Het provinciaal kapittel heeft in september de
principiële
beslissing
genomen
het
broederhuis open te stellen voor religieuzen
van andere instituten, priesters, en leken. Het
provinciaal bestuur zal deze beslissing
concreet maken in de volgende jaren.
Op de provinciale dag dit najaar (6
november) werd het beleidsplan van het
provinciaal bestuur voorgesteld. Over het
onderwerp huisvesting en zorg en andere
thema’s kregen de broeders uitleg, met
gelegenheid tot het stellen van vragen.
Intussen is sinds enkele maanden personeel
aangeworven om te helpen bij het
organiseren van de zorg.

p het Europaplein, aan
het begin van het
broederpad, het beginpunt van
de wandelroute langsheen
plaatsen waar de broeders
gewoond en gewerkt hebben in
Dongen, staat sinds kort een
beeld. Het is een geschenk van
het gemeentebestuur aan de
bevolking. Het kunstwerk werd
dinsdag 8 oktober onthuld. Het
beeld is van de kunstenaar
Gerrit Dammer van atelier
Heavy Decor uit Raamsdonksveer. Hij heeft met gelast staal
een beeld gemaakt dat de
Dongense broeder voorstelt.
Het is gemaakt van Cortenstaal
en heeft de uitstraling van
geroest metaal. Het staat op
een sokkel en meet 1 meter 85
cm. Verschillende broeders
waren aanwezig bij de
onthulling.

Op de foto (v.l.n.r.): br. Nico Simanjuntak BM, br. Theo Bekkers,
de burgemeester, br. Ad van Rooi.
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en groep leerlingen van De Toren (Oostakker) was samen met enkele leerkrachten tijdens de
herfstvakantie (25 oktober – 5 november) in Ethiopië. De Toren (humaniora) behoort tot de
scholengroep EDUGO (voorheen het instituut van de Broeders van Oostakker).
Zij bezochten de projecten van de congregatie. Voor de achterblijvers werd een website gemaakt
waarop de reizigers zichzelf voorstellen en foto’s en een blog posten (www.inleefreisethiopie.be).
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NIEUWSSPROKKELS UIT BRAZILIË

Eind augustus waren broeders en anderen uitgenodigd door de nieuwe eigenaars van de Rode
Duifhuize voor een receptie. Het boerengezin wil een modern landbouwbedrijf opstarten. Aan het
oudste gedeelte van de boerderij mogen zij niets veranderen. Daarom hebben ze rond de hoeve
nieuwe hallen laten optrekken. Het wordt een open boerderij, dat wil zeggen dat buitenstaanders
kennis kunnen maken met het boerenleven. Kinderen zijn welkom op de kinderboerderij. In de
winkel zijn hoeveproducten te koop. Omdat de boerderij niet zonder historische betekenis is, onder
meer omdat de Stichter hier geboren werd in 1802, richten de eigenaars een ruimte in waarin de
geïnteresseerde geschiedkundige informatie krijgt.

 Het bisdom Almenara heeft een nieuwe bisschop. Dom Hugo van Steekelenburg, OFM,

EDUGO- ARENA
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Tussen het zwembad en campus De Toren bouwt EDUGO in samenwerking met de Stad Gent een
nieuwe sporthal. Op enkele maanden tijd is het uitzicht en de omgeving helemaal veranderd. De
parking is een werf geworden waar dagelijks vrachtwagens aan- en afrijden. Met een grote
torenkraan wordt het bouwmateriaal op de juiste plaats gebracht. Volgend jaar wordt de EDUGOarena in gebruik genomen. De bewoners van het broederhuis volgen de werken met grote
belangstelling.









Nederlander, treedt terug vanwege de leeftijd. Hij is zeer gezien in het bisdom en hij blijft
ongetwijfeld een zeer goede vriend van de broeders. De nieuwe bisschop Dom José Carlos
Brandão Cabral is een Braziliaan afkomstig uit een bisdom in de Staat São Paulo.
Een groepje jongeren uit Nederland (bisdom Roermond) deed de voorbereiding op de
Jongerendagen in het bisdom Almenara en in groepjes bezochten ze de broeders en de werken
van de broeders in Jordânia.
Br. Gerson Menezes Velloso verliet op 7 mei de congregatie.
Br. Pedro kwam ongelukkig ten val en brak zijn linkerbovenarm. Hij werd in België
geopereerd en een groot deel van zijn vakantie heeft hij doorgebracht met fysioterapie. In
Brazilië moet hij daar nog lange tijd mee doorgaan.
Op 11, 12 en 13 oktober werden de professiefeesten van de broeders Pedro (60) en Antônio
(50) gevierd in Betim en werd het provinciaal kapittel gehouden. De viering was zeer goed en
stond ook in het teken van de roepingenpastoraal.
Op 14 december zullen de broeders Danilso en Antônio de Amorim de eeuwige geloften
afleggen. Daarmee zijn er vijf Braziliaanse broeders van eeuwige geloften.
br. Ton Houdé
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