STICHTING GOEDE WERKEN GLORIEUX
Christina Maasdam en broeder Theo van den Boer bezochten de sponsors die de laatste jaren de
projecten van de Congregatie hebben ondersteund, waaronder verscheidene congregaties en
organisaties die projecten in ontwikkelingslanden willen financieren. In ons geval gaat het over de
projecten in Indonesië, Ethiopië en Brazilië.
Vrijdag 13 maart werd een heel geslaagde informatiemiddag gehouden in Eindhoven voor de kleine
sponsors.
br. Theo van den Boer
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ETHIOPIË

Een container met tweedehands medisch materiaal is begin april verscheept naar Tanzania. Het
materiaal werd te Oostakker samengebracht en vervolgens in een ruime container ingeladen.
Het algemeen bestuur helpt een project van dr. Deo Baribwegure, een alumnus van de Universiteit
Gent. Dr. Deo Baribwegure is de bezieler van het project KICORA (Kigoma College by Radio). Het
project omvat een vorm van tweedekansonderwijs op afstand via de radio en is opgezet voor
adolescenten en volwassenen vanaf 14 jaar die uit het reguliere onderwijssysteem zijn gevallen.
Kigoma is een arme streek grenzend aan het Tanganyika-meer. De infrastructuur is er beperkt of in
slechte staat (in het bijzonder een gebrek aan scholen). De projectleider dr. Deo Baribwegure, en wij
met hem, geloven sterk dat het onderwijs een vitale rol in de ontwikkeling speelt.
algemeen bestuur/UGent

Inhoud:
labomicroscopen, bedden en meubilair gegeven door de Universiteit Gent,
het zorgcentrum Avondsterre (Gent) en de broeders te Oostakker.
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VAN EEN DISTRICT

De Congregatie is sinds 1999 in Ethiopië. Met veel vallen en opstaan en met de steun – ter plaatse en
elders – van velen is een hechte en stabiele gemeenschap van broeders ontstaan. In 2014 hebben vier
Ethiopiërs elk hun geloften voor het leven uitgesproken.
Het algemeen bestuur heeft,
de besluiten van het algemeen
kapittel van 2010 indachtig,
een statuut opgesteld, het aan
de broeders in Ethiopië voorgelegd en met hen besproken.
Op 18 februari 2015 is het
statuut in werking getreden.
Diezelfde dag hebben de
broeders een raad gekozen en
geïnstalleerd. Ex officio is
broeder Polykarpus Sin Siong
(vertegenwoordiger van de
algemeen overste) voorzitter
van de raad. De twee andere
leden zijn broeder Isayas
Tadesse (plaatsvervanger) en
broeder Wossen Kefyalew
(secretaris). Het algemeen bestuur heeft de uitslag van de
verkiezing op 25 maart forHet districtsbestuur: br. Isayas, br. Polykarpus en br. Wossen.
meel bekrachtigd.
Tot dan toe was het district
niet vertegenwoordigd op het
adviescollege of het algemeen kapittel. Met de inwerkingtreding van het statuut kan het district
voortaan kapittels organiseren. Het districtsbestuur en alle broeders met geloften zijn lid van het
kapittel. Middels verkiezingen zal deze vergadering de afgevaardigde(n) aanduiden voor het
algemeen kapittel.
Deze wijziging heeft als gevolg dat broeder Hugo Verhulst ophoudt met lid te zijn van de Belgische
provincie. Hij is lid van het district Ethiopië, met ingang van de bovenvermelde datum. Hetzelfde
geldt voor de broeders Polykarpus Sin Siong en Albertus Alit. Zij houden beide op met lid te zijn van
de Indonesische provincie. Beiden zijn voortaan lid van het district Ethiopië.

BRAZILIË
Gaat Brazilië in zijn geheel een moeilijk jaar tegemoet ten gevolge van corruptieschandalen, een
stokkende economie, gebrek aan water en elektriciteit, hoge inflatie, onze kleine pro-provincie lijkt
wat op te fleuren.
Sinds februari is de communiteit van
Betim versterkt met twee aspiranten, en
er zijn meer nieuwkomers in zicht. Na
jaren van schaarste en het uitblijven van
groei is dit erg hoopvol. Geen redenen tot
uitbundige vreugde, want we weten dat
het ingroeiproces moeilijk is, maar het is
wel een morele opkikker.
Er is heel hard gewerkt aan de
roepingenpastoraal de laatste jaren. Er is
nieuw materiaal geproduceerd, er zijn
bijeenkomsten georganiseerd én bezoeken gebracht aan kandidaten en hun
familie. Kortom, de Braziliaanse broeders
blijven inventief zoeken hoe de jonge
mens
te
interesseren
voor
het
broederleven.
We weten dat roepingen niet alleen van
onze inspanningen afhangen, maar wie
niets onderneemt, kan ook niets
verwachten. Eén van de belangrijkste
voorwaarden om jongeren op lange
termijn te kunnen aanspreken is het
geloof in onze eigen roeping, de eenheid
van de broeders onder elkaar en het
uitdiepen van de spiritualiteit.
Aspiranten Paulo Sérgio Lopes de Lima en
Silvio
Henrique Pereira Mendonça in Betim.
Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes spreekt
hierbij aan. Elk jaar wordt dit in de
communiteiten van Sabará en Betim met de parochie gevierd. In Sabará werd in maart een
permanente grot gebouwd. Het geloof hier vraagt om iets tastbaars, niet alleen om bespiegeling.
Wij vragen uw aller ondersteuning in gebed bij dit prille heropleven.
Br. Ton Houdé

raad en daad bij te staan. Meer dan 800
meter boven de zeespiegel gelegen heerst in
Pangururan (Tobameer) een aangenaam
(lees: dragelijk) klimaat. Een heel verschil!
Uiteraard blijft Nico als lid van het
algemeen bestuur functioneren. In maart
nam hij deel aan de vergaderingen van het
bestuur in Oostakker, en in augustus zal hij
opnieuw in België zijn voor het
zomeroverleg met de provinciale oversten,
de laatste keer dat zo’n vergadering belegd
wordt tijdens deze bestuursperiode, want in
2016 is het algemeen kapittel.
In Bogor werkt het provinciaal bestuur aan
Schoolgaande jeugd in Pangururan.
plannen voor het vernieuwen van het
broederhuis en de Yayasan wil de
polikliniek moderniseren. De school maakt eveneens van de gelegenheid gebruik om bij te bouwen.
Landmeters en bouwmeesters hebben er een hele kluif aan !
Broeder Melchi Tapehen heeft na lang aarzelen besloten uit te treden. Sinds 27 januari 2015 is hij
geen lid meer van de congregatie. Ook hem wensen we het allerbeste.
algemeen bestuur

BELGIË
W OONZORGCENTRUM

Het belangrijkste nieuws uit de Belgische provincie is de
start van het woonzorgcentrum Glorieux op 1 januari
2015. Het is een samenwerking tussen de congregatie en
twee zorgorganisaties. Zeer kort samengevat stelt de
congregatie de infrastructuur ter beschikking en staan de
twee andere organisaties voor de zorgverlening in.
Religieuzen van andere instituten en leken kunnen de
leeggekomen kamers met dienstverlening huren. Een
manager heeft de dagdagelijkse leiding.
Voor de eigen broeders betekent het dat zij - uiteraard onder de religieuze verantwoordelijkheid van de
congregatie blijven. Voor zorg en verblijf daarentegen
moeten ze bij de manager zijn.

INDONESIË

K ORTE

De provincie is voortdurend in beweging. Er is goed nieuws, en soms is er minder goed nieuws. We
verheugen ons over het feit dat broeder Franciscus Sirait zijn opleiding (Engels) aan de universiteit
heeft afgerond en van het provinciaal bestuur een nieuwe standplaats toegewezen kreeg. Per 1 april is
hij van Maguwoharjo (nabij Yogyakarta) verhuisd naar de broedergemeenschap in Pangururan. Hij
werd door het bestuur van de provincie aangesteld als leerkracht. Van harte gefeliciteerd !
Broeder Nico Simanjuntak verblijft sinds midden vorig jaar voor langere periodes in Indonesië. Het
provinciaal bestuur had hierom gevraagd, onder meer om van zijn expertise gebruik te kunnen
maken. Nico heeft enkele maanden op het snikhete eiland Bangka (Javazee) gewoond met als doel
een haalbaarheidsstudie te maken voor een bejaardentehuis op het terrein van de broeders. Nadat hij
deze opdracht beëindigde, is hij verhuisd naar Pangururan (Sumatra) om daar de gemeenschap met

Op 11 maart was het provinciale dag in het broederhuis
te Oostakker, met als gastspreekster mevrouw Mia
Grommen. De commissie religieus leven en gebed heeft
haar gevraagd te spreken over ‘vrede en verzoening in de
concrete leefgemeenschap’. Zoals altijd was ook nu weer
de belangstelling groot.
In oktober 2014 werd, na iets meer dan een jaar bouwen,
de EDUGO ARENA officieel geopend. Minder heugelijk
nieuws is de definitieve sluiting van het zwembad Rosas,
ondanks flink wat druk van mensen en bewegingen uit de
buurt.
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