NIEUWS UIT DE INDONESISCHE PROVINCIE
Na de vergadering van augustus is br. Nico Simanjuntak samen br. Frans de Koning naar Indonesië
vertrokken. Voor br. Frans was het nog een keer terugkeren naar de plaatsen waar hij vele jaren
gewoond en gewerkt heeft. Ze zijn hem daar nog niet vergeten na al die tijd: op het vliegveld stond
een ontvangstcomité van vijftig man sterk hem op te wachten.
Intussen zijn vier jonge mensen begonnen aan hun jaar in het postulantaat in Klepu. In Lawang zijn er
drie novicen in het eerste jaar, en evenveel in het tweede jaar.
In november vergadert het algemeen bestuur in Pematangsiantar (Sumatra) met het provinciaal
bestuur. In de dagen ervoor en erna zal broeder Theo van den Boer de communauteiten visiteren. Hij
vertrekt met br. Ton Houdé op 27 oktober en komt terug op 18 november. Dit jaar, en dit is
uitzonderlijk, zijn er geen broeders die geloften voor het leven afleggen.
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In de maand september wordt traditiegetrouw
Nieuwjaar (11 september) gevierd in Ethiopië.
Families komen samen en men viert de overgang
met enkele klassiekers uit de nationale keuken:
dufo dabo (groot brood), doro wet (stoverij van
kip), en engkulal (eierbereiding). Een houtvuur
zorgt voor extra sfeer en gezelligheid. Vijftien
dagen na Nieuwjaar volgt een religieus
geïnspireerd feest, Meskel (Heilig Kruis),
opnieuw met veel grote aangestoken vuren,
populaire zang en traditionele dans. Niemand
ontsnapte aan de dans, ook de broeders niet !
Br. Abebe Leykun Bogale begint met zijn tweede
jaar noviciaat en tegelijkertijd gaat hij opnieuw
aan de slag als laborant in het Saint Gabriel
Health Center (Kality). Broeder Albert Komang
uit Indonesië heeft nog maar pas een verblijfs- en een werkvergunning ontvangen van de overheid
voor het gezondheidscentrum. Twee postulanten schuiven dan weer door: Dawit Abebe Shoro en
Jacob Zargaw beginnen aan hun eerste jaar noviciaat. Op 27 september heeft broeder Zelalem zijn
tijdelijke geloften vernieuwd.

Het is intussen een jaarlijkse gewoonte dat de jubilarissen van een bepaald jaar allemaal op dezelfde
dag gevierd worden, zowel in de kloostergemeenschap van Oostakker als in deze van Eindhoven.
Op 15 augustus stonden in Oostakker acht broeders in het middelpunt van de belangstelling: twee x
70 jaar: br. Reginald Blommaert en br. Jozef Vuye; twee x 65 jaar: br. André Retsin en br. Staf
Tistaert; twee x 60 jaar: br. Francisco Van de Voorde en br. Jozef De Block; twee x 50 jaar: br. Theo
Bekkers en br. Theo van den Boer.
Op donderdag 4 september vierden de broeders in Eindhoven de jubilea van hen die in 2014 hun
professiedag herdenken. Dit jaar waren zij met zes. Br. Theo Rath en br. Donatus Vervoort gedenken
hun 65-jarig jubileum. De broeders Nico Jacobs en John Maas vierden 60-jarig jubileum en de
broeders Theo van den Boer en Theo Bekkers mochten zich verheugen in 50 jaar geprofest leven. Br.
Donatus kon vanwege zijn gezondheid niet zelf aanwezig zijn. In zijn plaats was zijn zus Siny met
dochter Monique uitgenodigd.

br. Polykarpus Sin Siong

HEILOO
Iedereen die ooit in Heiloo geweest is, zal zich de
koepelkerk van het voormalige Willibrordinstituut ongetwijfeld herinneren. Na een jaar
hard werken is de koepelkerk gerenoveerd. Het
gebouw werd op vrijdag 12 september onder de
naam Cultuurkoepel Heiloo officieel geopend.
Broeder Theo van den Boer werd gevraagd te
toasten bij het ontsteken van het licht van het
groene koepelkruis dat doorheen de jaren een
baken is geworden het Kennemerland. (tvdb)
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Onverwacht en tot beider grote verrassing kregen br. Theo van den Boer en br. Theo Bekkers op 4
september de onderscheiding ridder in de Orde van Oranje-Nassau opgespeld door de burgemeester
van Eindhoven, Rob van Gijzel, in aanwezigheid van familie, vrienden en broeders. Zij krijgen de

onderscheiding voor hun werk in Spanje, Ethiopië en België. Het initiatief om hen voor te dragen
kwam van familie en vrienden.
S ANTIAGO

DE

C OMPOSTELA

Theo Bekkers heeft er intussen een lange fietstocht naar het Spaanse bedevaartsoord Santiago de
Compostela opzitten. Samen met drie andere fietsclubvrienden hebben ze de tocht in zeventien dagen
afgelegd. Voor br. Theo was het uiteraard een beetje thuiskomen, want op 14 september werd halt
gehouden in La Bañeza, het instituut voor meervoudig gehandicapten dat de broeders tot voor enkele
jaren geleid hebben (1986-1998). Intussen is iedereen weer veilig terug thuis.

verpleegkundige is het eerste aanspreekpunt.
Vanuit de congregatie willen wij op relatief korte termijn het project overdragen aan een VZW die
verantwoordelijk zal zijn voor de uitbating van de zorgcampus. Deze aanpak is niet nieuw. Andere
congregaties hebben op een gelijkaardige wijze de problematiek van de verzorging van de eigen,
ouder wordende leden opgelost. De oprichting van deze VZW is in voorbereiding.
De (financiële) haalbaarheid van het project houdt in dat het broederhuis uitgebreid wordt met
assistentiewoningen, decretaal omschreven als “een voorziening die bestaat uit een of meerdere
gebouwen die functioneel een geheel vormen en waar, onder welke benaming ook, aan gebruikers
van 65 jaar of ouder die er zelfstandig verblijven in individuele aangepaste wooneenheden,
huisvesting wordt gegeven en ouderenzorg waarop zij facultatief een beroep kunnen doen” Deze
woningen zullen gebouwd worden op de plaats van de nog af te breken leegstaande gebouwen (o.a.
het oud-noviciaat en de lagere school).
Dit proces is aan de gang en het vraagt veel overleg. Zonder overhaasting maar vastberaden
timmeren wij aan deze weg.
Br. Jozef De Block
N IEUWE

BEDDEN VOOR HET BROEDERHUIS

Het is geen nieuws te zeggen dat elke mens een
aanzienlijk deel van zijn leven in bed doorbrengt.
Daar zijn wij uiteraard geen uitzondering op.
Door omstandigheden kon het broederhuis van
residentie Avondsterre in Gent 39 bedden
overnemen. Wat is er zo bijzonders aan die
bedden? “De bedden die de bewoners hebben
worden vervangen”, zegt Geertje Sleurs, één van
de verantwoordelijken voor de zorg in het
broederhuis. “Twee broeders zijn 90 jaar en
slapen nog in oude bedden die laag bij de grond
staan. De bedden van Avondsterre bieden betere
mogelijkheden om ze te verzorgen. Die kunnen in
de hoogte versteld worden”. Nog iets: woelige
slapers zullen voortaan niet meer uit het bed
vallen dankzij de zijafsluiting. Een ...‘meevaller’!
vrij naar de Schakel / (foto: www.zilvermolen.be)
K ORTE

BERICHTEN

 Begin september vonden in het broederhuis de jaarlijkse recollectedagen plaats. Zoals altijd

O O S TA K K E R
P ROJECT Z ORGCAMPUS G LORIEUX

De toekomstige oude dag en de verzorging van de broeders in Oostakker staat sinds enkele jaren
bovenaan de provinciale agenda. Het provinciaal bestuur werkt met de Christelijke Mutualiteiten
(CM) aan een oplossing die de naam heeft gekregen Project Zorgcampus Glorieux.
In september 2013 besliste het provinciaal kapittel de gemeenschap open te stellen voor
buitenstaanders, zowel religieuzen als leken. Sinds januari 2014 hebben acht mannelijke religieuzen
hun intrek genomen in het broederhuis. Zij nemen in de mate dat hun gezondheidstoestand het
toelaat, deel aan het (religieuze) gemeenschapsleven. Iedereen kan een beroep doen op het
verzorgingsaanbod : dokters, thuisverpleging, kinesisten, ziekenhuisopname, en zo meer. Een
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was ook nu weer de belangstelling groot.
 Op dinsdag 23 september maakten broeders uit Oostakker en zusters uit Ronse een
zelfontworpen battlefield tour in Frans-Vlaanderen, meer precies, naar de stad Arras en ruime
omgeving. Gids voor de ganse dag was br. Gabriël Delbecke. Een geslaagde én een in het
bijzonder zonnige dag!
 De eerste dag van de maand oktober zullen we niet vlug vergeten. Na iets meer dan een jaar
bouwen is de EDUGO ARENA officieel geopend. Op het definitieve uitzicht van de omgeving
is het nog wachten. Iedereen verwacht zich intussen wel aan een toename van de
verkeersdrukte in de omgeving. We zullen zien!
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