Niet minder opmerkelijk is, dat de paus altijd vraagt om voor hem te bidden. Laten wij al onze
gemeenschappen oproepen hieraan gehoor te geven.
br. Theo van den Boer

CURAÇAO

‘VERDWIJNT’ NIET

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

Met de gewaardeerde medewerking van br. Theo Derksen
werd het fotoarchief van Curaçao in orde gebracht. Sinds
mei zitten 500 à 600 foto’s in 43 enveloppen op trefwoord
in een archiefdoos. Het lijkt weinig maar het was
desondanks een hele klus. Met gevoel voor humor zei Theo
achteraf dat hij als een slaaf heeft gewerkt.
Het is de bedoeling dat alle foto’s van de Nederlandse
provincie (dus ook: Curaçao, Canada, Indonesië, Spanje en
Oostenrijk) de komende zomermaanden in bewaring
worden gegeven aan het Erfgoedcentrum Nederlands
Kloosterleven in Sint-Agatha. Met de samenvoeging van de
foto’s uit de archieven van zowel de Nederlandse provincie
als van het algemeen bestuur ontstaat een verzameling die
representatief is voor de activiteiten van de broeders. Voor
toekomstige generaties is zo een collectie enkel interessant
als de foto’s correct zijn geïdentificeerd en geordend. Daar
is in de voorbije maanden druk aan gewerkt.
In 1998 heeft broeder Piet Smetsers samen met frater Max
Ghering een gedenkboek geschreven over 50 jaar werk op
de Antillen. Tien jaar later hebben de journalisten Ton de
Jong en Norbert Hendrikse daar een actueel hoofdstuk aan
Br. Bernardus van der Cammen (1921-1988)
toegevoegd in hun boek “De gezegende erfenis.
zorgt voor een hulpbehoevende bejaarde in het
Nalatenschap van 1200 Nederlandse religieuzen op
Richardushuis (1966).
Curaçao” waarin de laatste broeders op Curaçao een ruim
aandeel hebben gekregen. Het papieren archief van de
Nederlandse provincie verhuisde reeds in 2009 vanuit Dongen naar Sint-Agatha. Het fotoarchief zal
in de loop van 2014 ook een plaats in de rekken van het Erfgoedcentrum krijgen. Beide archieven
zullen garanderen dat de aanwezigheid van de broeders op Curaçao (en elders) niet vergeten wordt.
Het fotoarchief van de Belgische provincie zal op een nog nader te bepalen tijdstip aan het Kadoc
worden overgedragen.
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J O Z E F S T R A A T

Ter gelegenheid van Koningsdag en de
bijhorende lintjesregen zijn in totaal 3152
koninklijke onderscheidingen verleend binnen
het Koninkrijk der Nederlanden. In Eindhoven
zijn vier vrouwen en zeven mannen
voorgedragen voor een lintje. Een van hen was
broeder Harrie Hölsgens (°1931). Hij mag zich
sinds 25 april ridder in de Orde van OranjeNassau noemen. Voor een benoeming in de
Orde van Oranje-Nassau (ingesteld in 1892)
komen personen in aanmerking die zich voor de
samenleving bijzonder verdienstelijk hebben
gemaakt. Br. Harrie werd tot op het allerlaatste
in het ongewisse gehouden en met een smoes
naar het gemeentehuis gelokt.

KORTE BERICHTEN
2014, Yogyakarta, Indonesië). Wij wensen hem alle goeds toe.
 De Jacobushoeve in Vessem heeft een eigen website gekregen. Hiervoor tekende Rudo van
Rooij. (http://www.jacobushoeve.nl/)
 In Ethiopië heeft het ECC Saint Gabriel Health Center een nieuwe manager sinds 9 april 2014.

VA K A N T I E I N Z I C H T
Het algemeen bestuur wenst iedereen een mooie zomer en prettige vakantie toe. Eind augustus komen
de leden van het bestuur samen om te vergaderen met de provinciale oversten in Oostakker.
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André Maes

 Heeft de congregatie verlaten om persoonlijke redenen: Pilippus Waryanta Neri (op 22 april

2014
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Br. Harrie (2de van rechts) met onder meer
zijn helpers aan de slag.

De decorandus, zijn nicht en burgemeester Rob van Gijzel
in het gemeentehuis van Eindhoven (25 april).

Br. Harrie krijgt de medaille omwille van zijn vele
verdiensten op Curaçao in de armoedebestrijding.
Hij treedt hiermee in de voetsporen van andere
broeders die reeds eerder onderscheiden werden
met een lintje voor hun werk op het
benedenwindse eiland.
De stichting Kaba e kas, dat wil zeggen maak het
huis af, is één van zijn bekendste activiteiten. De
stichting werd opgericht in 1985 en had tot
hoofddoel het verbeteren van de woonsituatie van
gezinnen in de achterstandswijken. De huisjes
werden opgetrokken door twee loonwerkers
volgens een uniform plan met gemakkelijk te
plaatsen materialen. Harrie coördineerde de bouw
van deze stevige en veilige huisjes, en hij stak
waar nodig zelf een handje toe. Gefeliciteerd!

V E R S L A G VA N E E N D I E N S T R E I S
Br. Nico was in Indonesië op bezoek van 8 april tot 7 mei 2014. Op 9 april waren er de Indonesische
parlementsverkiezingen en die dag was dan ook een nationale vrije dag. Terwijl Br. Nico in
Indonesië was, had hij verschillende vergaderingen, namelijk: met de verschillende geledingen van

het Bestuur van de Schoolstichting Budi Mulia Lourdes; met het provinciaal bestuur; met de
commissie voor de oprichting van de nieuwe Sociale Stichting “Yayasan Bina Mandiri Glorieux”, en
een ontmoeting met de donatoren die het weeshuis in Kefamenanu steunen.
Tijdens de vergaderingen met het
Bestuur van de Schoolstichting Budi
Mulia Lourdes, probeerden wij het
rapport
van
2013
van
het
stichtingsbestuur te verkennen, te
verdiepen, te evalueren en te luisteren
naar de plannen voor de volgende jaren.
De vergadering van de commissie als
voorbereiding van de oprichting van een
nieuwe Sociale Stichting in de
Indonesische Provincie was de laatste
vergadering (15 april 2014; zie foto) en
de commissie is erin geslaagd om de
statuten van de Sociale Stichting op
punt te zetten. De statuten werden
overhandigd aan broeder Provinciaal
(Br. Januarius Sukirdi). Op 21 was
broeder Provinciaal bij de notaris gaan
om deze statuten te laten goedkeuren.
In de goede week was Br. Nico in Pangkalpinang. Hij wilde er informatie inwinnen van een aantal
mensen over de mogelijkheid om een nieuw project te beginnen. Zo waren de plannen en de
verwachtingen op het provinciaal kapittel 2013 van de Indonesische Provincie bekend gemaakt. De
veranderingen en renovaties van de gebouwen van kleuter- en lagere school in Pangkalpinang zijn
bijna voltooid. Br. Nico was ook op bezoek in het verzorgingstehuis gerund door een
zustercongregatie. In september zal hij de mogelijkheid van een nieuw project onderzoeken, in
overeenstemming met de behoeften van de gemeenschap van Pangkalpinang. Op basis van de
resultaten van deze studie zal het provinciaal bestuur een beslissing nemen over het soort project dat
gestart kan worden.
De laatste week bracht hij nog een bezoek aan de conventen van Desa Putera en Bogor. In Bogor
nam hij de tijd om de schoolgebouwen waar men aan het werk was, te bezoeken. Men hoopt dat de
twee bouwwerken van de school, klaar zullen zijn in september 2014. Daarna stond er ook een
bezoek aan de weeshuizen en verzorgingstehuizen “Abas-stichting” op het programma. Dit was ook
bedoeld om plannen te verzamelen.
br. Nico Simanjuntak

BELGIË
N IEUWS

VAN BIJ DE BUREN

:

GERESTAUREERDE

M ARIAGROT

Op 30 april werd de vernieuwde Mariagrot in het Oostakkerse bedevaartsoord ingezegend. De grot
dateert van 1873 en is er gekomen met de steun van markiezin de Courteborne de Nédonchel. Het is
op haar verzoek dat er in 1887 broeders naar Oostakker kwamen om onderwijs te geven in een
wijkschooltje. Het jaar daarop verhuisde het moederhuis uit Ronse naar Oostakker en alzo werden
bedevaartsoord en broedergemeenschap onmiddellijke buren.
Tussen beide buren heeft steeds een nauwe band bestaan, in die mate zelfs dat het af en toe gebeurt
dat belangstellenden verkeerdelijk aannemen dat de congregatie verantwoordelijk is voor het beheer
van het Vlaamse Lourdes. Quod non.

2

H ALVE

DAGUITSTAP VAN DE ZUSTERS EN DE BROEDERS

We waren met 28 deelnemers op de bus: achttien broeders en tien zusters. We bezochten eerst de
Gentse zeehaven en aansluitend het STAM, het Gentse stadsmuseum dat sinds oktober 2010 op de
Bijlokesite het verhaal van Gent brengt.
De haven is 32 kilometer lang en strekt
zich uit over de zuidkant van de beide
oevers van het kanaal Gent-Terneuzen.
Het gebied beslaat een oppervlakte van
3.291°ha. Het kanaal en de dokken
beslaan
511 ha;
2.780 ha
wordt
ingenomen door terreinen. De haven
wordt vooral gebruikt voor laden en
lossen van losse goederen. Tot onze
verrassing bleken niet minder dan
driehonderd bedrijven werkgelegenheid
te verschaffen. Twee derde van het
verkeer
is
afkomstig
van
de
staalnijverheid. Daarnaast: afvalverwerking, gasopslag, autoassemblage, logistiek, fruitsapterminal en nog zoveel meer
… De gids was zeer professioneel in zijn
In het STAM: de broeders kijken naar historisch beeldmateriaal
deskundige uitleg. Kortom, deel één
in de futuristisch aandoende kokers van het stedelijk museum.
geslaagd!
Het STAM gaf dan weer een heel eigen kijk op de geschiedenis van Gent, vroeger en nu. Ook hier
kregen we van de deskundige gids een levendige uitleg. We bezochten eveneens de tijdelijke
tentoonstelling over de 46 Gentse parochiekerken en hun toekomst: welke functie eraan geven in de
21ste eeuw?
Wij rondden deze prachtige uitstap af met een gezellig avondmaal: zusterlijk en broederlijk samen.
Voor herhaling vatbaar. Hopelijk tot in september!
br. Lowie Daemen

ALGEMEEN BESTUUR
Drie dagen was ik in Rome vanwege de halfjaarlijkse bijeenkomst van de USG (Unie van Algemeen
Oversten). Een deel van deze bijeenkomst werd gewijd aan een uitwisseling van ervaringen
opgedaan tijdens de samenkomst met paus Franciscus in november van het vorige jaar. In november
2013, was de paus een hele voormiddag samen met de algemeen oversten om met hen van gedachten
te wisselen, naar hen te luisteren en om hen te bevestigen op een spontane en integere manier op de
plaats waar normaliter de bijeenkomst doorgaat, in het Salesianum, iets buiten Rome. Helaas heb ik
dat moeten missen. Wat me in deze bijeenkomst in mei meer dan duidelijk geworden is, is dat deze
ontmoeting ontzettend veel impact heeft gehad en dat deze spontane samenkomst van paus
Franciscus met alle algemeen oversten een unieke ervaring is geweest.
Uit een samenvatting concludeer ik dat de religieuzen zich gezonden weten door paus Franciscus.
Wij zijn geroepen om op weg te gaan, uit ons zelf te treden, om ons leven op te bouwen vanuit
diverse uithoeken waar het Evangelie opnieuw om leven roept. De paus stelt voor de armen als onze
gelijken te beschouwen en de armoede als onze levensstijl.
De paus lanceerde een duidelijk voorstel tijdens de bijeenkomst, ‘schud de wereld wakker’ wat klonk
als een opdracht aan alle religieuzen en stelde voor het jaar 2015 als jaar van het godgewijd leven uit
te roepen. Het jaar van het religieus leven begint de eerste zondag van de advent 2014 en eindigt op 2
februari 2016. We komen hier zeker nog op terug.
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