in Zuid-Korea een visum voor Ethiopië aangevraagd (er is geen Ethiopische ambassade in Jakarta).
Hopelijk zal binnenkort het visum verleend worden en kan br. Albertus terug naar Addis Abeba.
Het provinciaal bestuur heeft het beleidsplan 2013-2016 toegelicht (sosialisasi heet zoiets in het
Indonesisch) in alle conventen van de Indonesische archipel. Een hele klus die de leden van het
bestuur onder elkaar verdeeld hebben.

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

met dank aan: br. Herman Jozef Gultom BM en br. Nico Simanjuntak BM
E NKELE




A L G E M E E N

BERICHTEN

De moeder van br. Fransiskus Sirait (Maguwoharjo) is overleden op 3 januari 2014. Zij werd
begraven op 6 januari 2014.
Br. Louis Dadur (Pangururan) is op de eerste kerstdag 2013 in het ziekenhuis opgenomen. Wij
wensen hem een spoedig herstel toe!
Br. Yohanes Kolo (Klepu) is reglementair uitgetreden op 31 december 2013. Hij heeft ervoor
gekozen priester te worden. Wij wensen hem alle goeds!

KORTE BERICHTEN
K ANTOOR

ARCHIEF

O OSTAKKER :

ENKELE WIJZIGINGEN

Het kantoor van de archivaris André Maes bevindt zich voortaan op de gelijkvloerse verdieping van
het generalaat (kluizenkamer, met intern telefoonnummer 498). Hij is bij voorkeur te bereiken op
afspraak (maandag, en afwisselend woensdag of donderdag). Zoals u weet is het archief voor het
grootste deel reeds in bewaring gegeven in Leuven (Kadoc). Alle aandacht gaat nu naar het fotoarchief (identificatie en inventarisatie).
STICHTING

G OEDE W ERKEN G LORIEUX

In de komende maanden zullen de fiscale attesten verstuurd worden naar wie een gift gedaan heeft in
het kalenderjaar 2013. Ook in 2014 zijn giften welkom op het rekeningnummer van Stichting Goede
Werken Glorieux. De bestemming van een gift kan bepaald zijn (bijvoorbeeld: het Brothers of Good
Works Counceling and Social Services Center in Addis Abeba) of onbepaald zijn.
V ERJAARDAGSKALENDER

Er zijn nog enkele verjaardagskalenders op overschot. Ze zijn te verkrijgen via het secretariaat in
Oostakker.
V ERHUISBERICHT

Broeder Donatus Vervoort is verhuisd naar de Oblaten van Maria in St. Albert, een gemeente in de
grote omgeving van Edmonton. Broeder John Maas ging met br. Donatus mee op verkenning, met de
bedoeling zich te informeren en wat rond te kijken. Ze werden zo goed ontvangen dat ze besloten
Donatus onmiddellijk te registreren. Sinds tweede Kerstdag heeft br. Donatus een nieuw adres.
adres

e-mail
tel

Foyer Lacombe
1 St. Vital Avenue
St. Albert, Alberta, Canada T8N 1K1
bro.donatus@gmail.com
(+1) 780-458 5990
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G L O R I E U X B

GELUKKIG NIEUWJAAR 2014!
Op 30 december was er de jaarlijkse eindejaarsreceptie in het generalaat. Het jaar 2013 werd
afgesloten met een hapje en een drankje, en de beste wensen voor het jaar 2014. Tijdens de
eindejaarsperiode heeft broeder Willem Dedeyster een bonte verzameling kerststallen tentoongesteld.
Omdat de Ethiopische kalender verschilt van de courante internationale kalender, hebben de
Ethiopische broeders Kerstmis pas op dinsdag 7 januari 2014 gevierd. Nieuwjaar hebben zij reeds
achter de rug : deze bladzijde werd op 11 september 2013 omgedraaid.
Aan iedereen nogmaals een gelukkig en voorspoedig 2014!
br. Theo van den Boer

NIEUWS UIT BELGIË
M ARIABEELD

VAN BR .

J OSÉ J ANSSENS

Het Mariabeeld gemaakt door wijlen
br. José Janssens en bestemd voor de
Glorieuxhoeve te Sint-Denijs is
afgewerkt en werd op 25 november
(stichterdag) aan de broeders getoond.
Wanneer het beeld geplaatst wordt in
het kapelletje te Sint-Denijs, komt er
een oorkonde bij met de vermelding
van de naam van de maker van dit
beeld, de bedoeling van de schenker en
zo verder.
B ROEDERHUIS

In het broederhuis in Oostakker
werden op 16 januari 2014 drie nieuwe
bewoners verwelkomd. Het zijn deze
keer geen eigen broeders, maar
broeders van de Christelijke Scholen.
Zij huren dezelfde accommodatie
(slaap- en zitkamer met badkamer) en
nemen deel aan het gemeenschapsleven.

Zo zou het moeten zijn … maar de winter laat op zich wachten.

S TO P Z E T T I N G I N F O R M AT I E
Eind december verscheen het laatste nummer van Informatie. Sinds 2008 wordt het tijdschrift
gezamenlijk uitgegeven door de respectievelijke besturen van de Belgische en de Nederlandse
provincie. Voordien werd de redactie benoemd door het algemeen bestuur. Het algemeen bestuur
bedankt de hele redactie voor haar inspanningen om er telkens opnieuw een mooi en gevuld nummer
van te maken. Familie en vrienden van de broeders zullen vanaf 2014 op een andere manier
geïnformeerd worden. Het initiatief ligt bij de provinciale besturen van België en Nederland.

NIEUWS UIT EINDHOVEN
Broederhuis Depoorter mocht twee broeders verwelkomen die definitief uit Canada terugkeerden:
Joshua Weiss en Henk Gal. Het convent in Calgary is per 12 december 2013 opgeheven, en het huis
is intussen verkocht.
In Eindhoven werd broeder Leon Jansen op 3 januari 2014 tijdens een gebedsdienst aangesteld tot
huisoverste van het convent. Tegelijkertijd werden de aftredende leden van het bestuursteam (br. Jan
van der Steen en br. Frans Pikkemaat) bedankt voor hun inzet in de voorbije drie jaar. Br. Leon staat
er niet alleen voor: hij wordt bijgestaan door de broeders Frans Pikkemaat (opnieuw) en Cor
Warmerdam. Rob Verheij blijft ook aan boord als adviseur van het team.
In het Glorieuxpark worden nieuwe paviljoens gebouwd. Elke woning biedt plaats aan zes of zeven
bewoners met een indicatie voor psychogeriatrische verpleeghuiszorg. De bewoners krijgen indien
nodig dag en nacht begeleiding, waarbij de nadruk ligt op het zo lang mogelijk zelfstandig
functioneren en het behoud van de eigen regie. De woningen hebben geen bovenverdieping en zijn
voorzien van hedendaags leefcomfort. Er is een open keuken, elkeen heeft zijn eigen zit-slaapkamer
en toegang tot een omsloten tuin.
De eerste provinciale dag van de Nederlandse provincie gaat door op donderdag 30 januari.
bron: alert Nederland

NIEUWS UIT ETHIOPIË

Op 14 december 2013 legden de broeders
Antônio Carlos de Amorim en Danilso
Carlos Estevão in Betim de eeuwige
geloften af. Eén van de hulpbischoppen
van Belo Horizonte ging voor in de
eucharistieviering, geassisteerd door o.a.
Dom Hugo, emeritus bisschop van
Almenara en Dom André, prior van de
Benedictijnen in Brasilia. Br. Theo van
den Boer nam de geloften af. De kerk was
overvol en de reacties waren heel positief,
o.a. dat de gehele dienst een biddend
karakter had. Na de dienst was er een
gezellig en ongedwongen samenzijn in
het sociaal centrum van de broeders waar
Br. Antônio en br. Danilso.
alle deelnemers aan de plechtigheid
welkom waren.
Br. Herbert woont in Rosal op ongeveer 30 kilometer van de stad Bom Jesús de Itabapoama. De
dorpen die hij bedient behoren tot de parochie en de gemeente Bom Jesús. Door de zware regenval is
een gedeelte van de weg van Rosal naar Bom Jesús letterlijk in het water van de rivier gevallen. Er
vielen twee doden.
Sinds die tijd (begin december) zit br. Herbert min of meer geïsoleerd. Er is een tijdelijke hangbrug
aangebracht waar alleen voetgangers gebruik van kunnen maken. Hij rijdt nu naar de brug. Laat daar
de auto staan en aan de andere kant wordt hij opgehaald door parochianen om hem naar de dorpen te
brengen die hij bedient.
br. Ton Houdé

INDONESIË
A LGEMEEN

Broeder Theo Bekkers verblijft van 10 januari tot 21 januari in Ethiopië. Hij zal er onder meer de
broeders helpen met de aanschaf van enkele fietsen voor de gemeenschap. Fietsen is een goedkoop
alternatief voor de auto.
In februari zullen vier Ethiopische broeders hun geloften voor het leven uitspreken. Voor de
congregatie is het de eerste keer dat dit gebeurt in Ethiopië. Meer hierover in de volgende
nieuwsbrief.

BRAZILIË
Het sociaal centrum Paus Johannes XXIII in
Jordânia is overgedragen aan de gemeente
Jordânia die geheel verantwoordelijk is –
ook financieel – voor de activiteiten die daar
worden ondernomen.
Het Leopoldfonds uit Vught, dat jarenlang
activiteiten in Jordânia ondersteunde, is per
31 december 2013 opgeheven. Eventuele
giften voor Jordânia kunnen binnenkomen
op de rekening van de Stichting Goede
Werken Glorieux. Dank aan het werk van
het bestuur van het Leopoldfonds.
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NIEUWS

In Bogor gaat mgr. Michael
Angkur ofm met pensioen.
Mgr. Paschalis Bruno ofm
volgt hem op. De wijding is
voorzien voor februari 2014.
Intussen wordt in Bogor
nieuwbouw gepleegd voor de
school.
Het nieuwe gebouw van de
lagere school in Pangkalpinang is voltooid en kan in
gebruik genomen worden. De
renovatie en de herbestemming van de kleuterschool is
nog volop bezig. Wij
verwachten dat begin juli
2014 het nieuwe schoolgebouw klaar zal zijn.
Br. Albertus Komang heeft
via de Ethiopische ambassade

Pangkalpinang: nieuwbouw met onderaan de klassen voor de kleuters,
en daarboven deze voor lager en middelbaar onderwijs.
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