werden de dozen op paletten geplaatst en omhuld met een plastieken beschermfolie. In juni 2011
heeft kadoc reeds een eerste grote lading in bewaring genomen. Bijna alle archief is hiermee uit het
generalaat weg.
Bewaring gebeurt in een depot in het aangrenzende Heverlee waarvoor de bewaargevers - in dit
geval : het algemeen bestuur - meebetalen. De wetenschappelijke medewerkers maken een (digitale)
inventaris van de archiefstukken die te raadplegen is via de website. Het archief is onder voorwaarden
toegankelijk, dat wil zeggen dat elke aanvraag de goedkeuring nodig heeft van het algemeen bestuur.
Het fotoarchief is nog niet overgedragen. De archivaris is bezig met de foto’s te sorteren en te
identificeren (wie, wat, waar, wanneer, waarom).
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VAN DE POSTULANTEN

Sinds april 2013 is de vorming van de postulanten in Klepu (Midden-Java). Nu zijn er vier
postulanten. Br. Reinardus is de verantwoordelijke. Er is gezamelijke les voor de postulanten met
andere congregaties op dinsdag en woensdag. Totaal aantal is 60 van 15 verschillende zuster- en
broedercongregaties. In het eerste semester studeren zij: liturgie, het Oude Testament, theologie van
de sacramenten, ontwikkelingspsychologie, culturele antropologie en geschiedenis van de kerk. In het
tweede semester: moraal van het christelijk leven, persoonlijkheidspsychologie, geschiedenis van het
religieuze leven, seksuele opvoeding, en het Nieuwe Testament. In hun convent studeren zij: muziek,
persoonlijke begeleiding (br. Reinardus), rechtvaardigheid en vrede (br. Damasus), levend gebed (br.
Eduardus), catechese (br. Alex), Engels (br. Fransiskus), geschiedenis van de congregatie (br.
Melky), Indonesisch en ethiek (door een leek). Andere activiteiten: zang, werken in de tuin,
dagelijkse mis, dagelijkse gebeden, gebedsdienst in de basisgemeenschap en sport.

KORTE BERICHTEN
O NGELUKKIGE

VAL

IN BROEDERHUIS

“S TICHTING G OEDE W ERKEN G LORIEUX ”

Eind februari vergaderde het bestuur van de Stichting op de gebruikelijke locatie: de Vincentiuszaal
in Huize Depoorter te Eindhoven. Deze bespreking wordt voor een belangrijk deel bepaald door de
resultaten van de fondswerving en de inspanningen die door de verschillende leden van het bestuur
hiervoor ondernomen worden. Ofschoon het hoofdaccent van deze fondswerving tot nu toe gelegen
heeft op de projecten in Ethiopië, wil het bestuur zich ook graag inzetten voor de projecten in andere
landen waar de congregatie werkzaam is, zoals Brazilië en Indonesië. We mochten kennis maken van
een dvd met titel ‘Keyword Empowerment’, die gaat over een van de projecten in Addis en o.m.
gebruikt zal worden bij onze campagnes voor de fondswerving. Dit is een productie van Analotte
Verhaagen. Het bestuur van de Stichting Goede Werken Glorieux is erg dankbaar voor alle steun die
zij van zo veel organisaties en particulieren mocht ontvangen. Ook gaat onze dankbaarheid uit naar
de vrijwilligers die deel uit maken van het bestuur van de Stichting. Zij doen erg veel werk wat vaak
niet wordt gezien, maar wel wezenlijk van groot belang is voor de werking van al onze activiteiten.
K LIM -O P -B RAZILIË

Br. Donatus Vervoort (Edmonton, Canada) is
gevallen en hij heeft daarbij een bovenbeen
gebroken. Hij is opgenomen in het ziekenhuis.
Wij wensen hem veel sterkte toe.
W AFELENBAK

VA N D E V E R G A D E R T A F E L …

Het is gebruikelijk dat “Klim-Op-Brazilië” (KOB) haar periodieke vergaderingen houdt in de
vergaderruimte van het generalaat. KOB is een studiebeurzenfonds ten behoeve van jonge
Brazilianen uit de omgeving waar de broeders wonen in Jordânia en Almenara. Deze jongeren
hebben blijk gegeven over een behoorlijke dosis intelligentie te beschikken en zij zouden graag
willen studeren, maar daarvoor hebben zij geen financiële middelen. Deze initiatiefgroep die
voornamelijk bestaat uit familieleden van br. Piet Goossens en enkele broeders werkt al 8 jaar op een
zeer verdienstelijke wijze. Door haar inspanningen hebben een dertigtal jongeren kunnen studeren.
Van deze financiën wordt een deel terugbetaald, nadat de afgestudeerde een baan en een inkomen
heeft. Een niet onbelangrijk neveneffect.
Afgelopen jaar heeft een bijzondere actie de schatkist van KOB op bijzondere wijze gespijzigd. Een
van de stuurgroepleden heeft samen met zijn vrouw een fietssponsortocht ondernomen van het
Vlaamse Lourdes naar Frans Lourdes. Deze fietstocht heeft een groot succes gehad en bracht voor de
studenten een bedrag van 25.000 euro bijeen. Een geweldige prestatie van de fietsers, niet alleen
fysiek maar tevens een sterk engagement.
Het is de gewoonte dat de stuurgroep na de vergadering samen met de communiteit van het
generalaat het avondmaal gebruikt.

O OSTAKKER

Vette dinsdag viel dit jaar op 4 maart en in het
broederhuis werd dit as usual gevierd met een
wafelenbak, zoals steeds met koffie en een
borrel om af te sluiten.
E ETFESTIJN D E K ROMME B OOM

In februari was er het 25ste eetfestijn van het
opvangproject in Oostakker. Zevenhonderd
mensen kwamen hierop af, waaronder een
delegatie broeders. Zoals altijd wordt aan de
school (EDUGO) gevraagd het festijn in het
internaat te mogen laten doorgaan.

br. Theo van den Boer
Br. Georges Boone bakt met vier wafelijzers tegelijk.
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PREMIÈRE IN HET BROEDERHUIS TE

O OSTAKKER

Op vrijdag 21 februari waren de bewoners van het broederhuis welkom op een première. Diezelfde
dag ‘s morgens geland met het vliegtuig uit Ethiopië, stelde Christina Maasdam enkele uren later een
korte promotiefilm over het project BGWCSSC in Addis Abeba voor die op haar verzoek is gefilmd
door een kennis. De kortfilm toont de visie en de werkwijze van het centrum.
Mevrouw Maasdam heeft samen br. Theo van den Boer gedurende twee weken (24 februari-7 maart)
sponsors bezocht in België en in Nederland ten voordele van de projecten.
S PREEKBEURT

De lente heeft onbeschaamd haar intrede
gedaan. Precies het weer dat mgr. Luc
Van Looy nodig had op 11 maart, toen
hij een spreekbeurt hield in het
broederhuis over de wedergeboorte van
de parochies (in Vlaanderen).
M ARIABEELD

VOOR

G LORIEUXHOEVE

Wie een bezoek brengt aan de hoeve
waar Glorieux het levenslicht zag, zal
zien dat de gebouwen grondig
gerenoveerd worden. Een delegatie uit
Oostakker bezocht op 16 februari de
bewoners en overhandigde hen een
houten Mariabeeld en een oorkonde. Het
beeld komt uit het atelier van br. José
Janssens (+2013) en heeft een plaats
gekregen in het kapelletje bij de hoeve.
V OORBEREIDING

Br. Pedro is voorzitter van het bestuur van de Lar en ook van de associatie Talita Kum in Jordânia.
Talita Kum houdt zich o.a. tezamen met de parochie bezig met de opvang van alcohol en
drugsverslaafden. Elke week is er een bijeenkomst. Indien het niet mogelijk is mensen in Jordânia
zelf binnen dit programma op te vangen, wordt er uitgekeken naar een interne opvang elders. Vanuit
dit programma zijn er nu vier personen elders in behandeling.
De zorg voor mensen met drugs- en
alcoholproblemen is geen geringe
opgave en past geheel in het
charisma van de congregatie. Het is
interessant te zien dat ook in Betim
geprobeerd wordt door de broeders
om oplossingen te zoeken voor deze
mensen die vaak aan de rand van de
samenleving zijn komen te staan.
Br. Cornélio krijgt de negentig in
zicht, maar is nog behoorlijk actief.
Zijn activiteiten richten zich op de
armen van Jordânia en verder maakt
hij speelgoed en soms andere
nuttige voorwerpen. Vijf avonden
per week gaat hij voor in het
rozenkransgebed in een kapel in de
buurt.
De broeders dragen ook hun steentje bij in de parochie. Sinds kort zijn er twee relatief jonge priesters
werkzaam. Naast de zorg voor de parochie voor Jordânia hebben zij nog heel wat andere taken
binnen het priesterarme bisdom. Het is te voelen dat er een frisse wind waait. Er is ook tijd om de
eucharistie te vieren op straat in de arme wijken.

Brs Gabriël Delbecke, Gustaaf Verhoeven en Jozef De Block
met de bewoners en het geschenk.

br. Ton Houdé

V E R H U I S A R C H I E F C O N G R E G AT I E

GESTART

Het vroegtijdige mooie lenteweer nodigt uit om plannen te maken voor dagtripjes en vakanties. In
zowel Nederland als België zijn de daarvoor aangewezen broeders er op uit gegaan om ook voor dit
jaar weer plekjes te zoeken die het bezoeken waard zijn en uitnodigen om enkele vakantie dagen
door te brengen. In België is men gewoon een voorjaars en een najaars dagtrip te maken. In
Nederland gaat men een week op vakantie en alle broeders kunnen zich daarvoor inschrijven. Laten
we hopen dat ook dit jaar deze vakanties zullen slagen als al de voorgaande jaren.

Op dinsdag 18 februari 2014 bracht een verhuisfirma een groot hoeveelheid archiefdozen naar de
definitieve opslagplaats van het kadoc in Leuven. De verhuis is een arbeidsintensieve klus geworden:
alles moest eerst via de grote trap van de tweede verdieping naar beneden gedragen worden. Nadien

BRAZILIË
Het Sociaal Centrum “Papa João XXIII” werd in beheer gegeven van de gemeente Jordânia. Het
kostte tijd om de overgang te regelen, maar sinds kort zijn de activiteiten hervat. Het lijkt erop dat er
meer deelname is en dat is in ieder geval positief.
Br. Antônio de Amorim werkt in “Lar Glorieux”, een huis voor hulpbehoevende bejaarden. Hij is
verantwoordelijk voor het onderhoud en de inkopen en doet ook dienst als verpleegkundige.
Belangrijk is gebruik te maken van de gemeente of andere instellingen om geneesmiddelen en
sanitaire producten geheel of gedeeltelijk gratis te ontvangen. Het organiseren daarvan behoort ook
tot de taak van br. Antônio.
De hulpbehoevendheid van de bewoners neemt duidelijk toe. Bejaarden die nog enigszins kunnen,
komen niet naar het huis. Er is altijd sprake van een noodsituatie die de familie – als die er is – niet
meer aankan.
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