herdacht. De algemeen overste br. Theo van den Boer gaf daarna informatie over het welzijn van de
Congregatie, met nadruk op de missiegebieden.
Daarna werd de ontmoeting met elkaar voortgezet in de huiskamer van Depoorter. De bijeenkomst
werd afgesloten met broodjes en koffie. De familieleden waren zeer voldaan over deze middag en
hoopten dat het in de toekomst ook doorgang kan vinden.

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

Bron: alert mei 20 (JKO)
J AARLIJKSE
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De broeders die zich hadden opgegeven hebben dit jaar een aangename vakantieweek gehad in Berg
en Dal. Zij genoten van de rust, de mooie omgeving en het aangename weer zowel als de uitstapjes.
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BRAZILIË : VERSLAG VAN EEN DIENSTREIS

Eind juni neemt de heer Getachew ontslag als algemeen directeur van het gezondheidscentrum St.
Gabriel. Vorig jaar heeft hij mevrouw Christina Maasdam opgevolgd zodat zij meer tijd kan besteden
aan haar andere opdrachten als manager van het Counseling Centre en adviseur van het project voor
dakloze ouderen, alsook voor het werk
in het bestuur van het gezondheidscentrum en voor de fondswerving. De
bestuurswissel verandert niets aan de
dagelijkse werking van het gezondheidscentrum.
Broeder Theo van den Boer zal eind
juli naar Ethiopië gaan en broeders en
projecten bezoeken. Hij keert terug met
Broeder Isayas Tadesse (rechts op de
foto) die onder het mes moet. Hij zal
een medische ingreep ondergaan in het
Universitair Ziekenhuis Gent. Isayas
zal onderdak krijgen in Oostakker, en
wanneer hij voldoende hersteld is, keert
hij terug naar Addis Abeba.

ALGEMEEN BESTUUR
F OTOARCHIEF N EDERLANDSE

PROVINCIE NAAR

S INT -A GATHA

Het fotoarchief van de Nederlandse provincie is na een omweg via Oostakker, waar André Maes de
foto’s gesorteerd heeft, op 14 april aan het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven te Sint-Agatha
door algemeen overste br. Theo van den Boer in bewaring gegeven.
S TICHTING G OEDE W ERKEN G LORIEUX

Eind april heeft de stichting haar jaarverslag gepubliceerd. De stichting GWG (en via de stichting, de
talrijke kleine en grote sponsors) heeft in 2014 in totaal 457.415,34 euro uitgegeven aan de projecten.
Z OMERBIJEENKOMST

B E S T U U R

S I N T

IN

O OSTAKKER

In augustus komen de provinciale oversten en het algemeen bestuur voor de laatste keer samen tijdens
deze bestuursperiode. Hoog op de agenda staan de voorbereiding van de provinciale kapittels en het
algemeen kapittel. Kapittels zetten de koers uit voor de volgende jaren en geven een nieuwe impuls
aan het broederleven. Het thema is deze keer : “Zie, ik maak alles nieuw”.
En dan nog dit … De zomer is weer in het land. Wij wensen iedereen een goede vakantie toe, of dit
nu thuis of op reis is !
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Van eind mei tot begin juni brachten de broeders Theo van den Boer en Jan Klein Overmeen een
bezoek aan de broeders in Brazilië. Alle huizen werden bezocht en br. Theo sprak met elke broeder
individueel, met de conventen en met het pro-provinciaal bestuur. Ook werd aandacht besteed aan de
werken waar de broeders verantwoordelijk voor zijn of waar ze bij betrokken zijn, en de parochies
waartoe de broeders behoren of waar ze diensten verlenen. Br. Theo maakte ook enkele filmopnames
van “Lar Glorieux” in Jordãnia en van “Obra Social Glorieux” in Betim. Deze opnames zullen
worden gebruikt om een propagandafilmpje samen te stellen over de congregationele werken in
Ethiopië, Indonesië en Brazilië. Het filmpje zal worden gebruikt door Goede Werken Glorieux. Wat
nu volgt, zijn enkele indrukken.
Het groepje broeders is klein, maar er wordt veel werk verzet ten behoeve van de kleine mens. De
broeders leven in relatief arme wijken en hebben veel contact met de gewone man.
De Braziliaanse broeders nemen hun verantwoordelijkheid op: ze hebben de dagelijkse leiding over
het sociaal centrum in Betim en ze dragen de eindverantwoordelijkheid voor Lar Glorieux in
Jordãnia.
Er wordt door de Braziliaanse
broeders hard gewerkt aan fondswerving in Brazilië voor het sociaal
centrum in Betim. Gezien de financiële crisis waarin Brazilië terecht
gekomen is, is dat geen gemakkelijke
zaak.
Fondswerving voor Lar Glorieux ligt
veel moeilijker. De zorg voor bejaarden is een achtergebleven gebied
waar heel weinig publieke gelden
naartoe gaan. Financiële hulp van de
zusters, bijdragen van Goede Werken
Glorieux en hulp van de congregatie
houden dit zeer zinvolle project op de
been.
De Braziliaanse broeders zorgen voor
Bewegingstherapie in Betim onder leiding van br. Vando.
de rekrutering en de opleiding van
In deze sessie wordt ook de verjaardag van br. Vando gevierd.
Braziliaanse kandidaten voor het
broederleven. Dat is lang niet gemakkelijk, maar de eerste resultaten worden zichtbaar. Er is één aspirant, er is contact met een twaalftal
jongeren waarvan er drie waarschijnlijk het volgend jaar een inlevingsperiode in de congregatie
zullen beginnen.

De betrokkenheid van de broeders bij de parochies is zeer groot. Ze werken in de catechese, gaan
soms voor in diensten, helpen bij de begeleiding van de leken en bij de opvang van de jeugd. In
Jordãnia zijn ze betrokken bij de
opvang van mensen met drugs- of
alcoholproblemen.
Voor br. Jan was het een
openbaring dat de kerk hier in
opbouw is. Dat er kerken worden
opgetrokken in plaats van
gesloopt en dat die kerken ook
nog vol zitten. De geloofsuitingen
zijn anders, spontaner, met
geklap, gezang en omarmingen,
devotioneler ook. Maar ondanks
dat er ook een uittocht is naar de
evangelische kerken, leeft de kerk.
De broeders wonen ver van
elkaar. Zo legden we 2500 km af
om alle broeders te bezoeken. In
een land als Brazilië is dat op zich
De bezoekers in Betim, tezamen met de broeders van de communauteit.
niet zo veel, maar reizen is hier
niet zo eenvoudig door veelal
slechte wegen of wegen in slechte
staat. Ook het lopen over straat is niet zo simpel. In Betim en Sabará niet vanwege de steile hellingen
en in Jordânia niet vanwege de kinderkopjes.
Hopelijk hebben de bezoekers een goede indruk gekregen van de broeders in Brazilië. Voor de
broeders hier is het bezoek heel goed geweest en een bevestiging dat ze op de goede weg zitten.

Het museum-hospitaal in Lessen was bedoeld om de arme noodlijdende zieken aan de zelfkant van
de maatschappij op te vangen. Dat klinkt bekend in de oren. Alix en zijn zoon Jan van Oudenaarde
waren eigenaars van de domeinen van Maubeuge en Feignies. Alix stichtte het hospitaal en vroeg (en
kreeg) er een religieuze gemeenschap.
Mogelijks het meest merkwaardige uit de farmaceutische collectie is Helkiase: een ontsmettingsstof
en een bederfwerend middel. Het kwam o.a. in roze poeder voor dat, in water gemengd, zalf werd.
Het heeft echter de tijd niet getrotseerd
omdat het onder meer bichloride van
kwikzilver bevatte. De aandachtige lezer
weet meteen dat dit “giftig spul” is. De
naam Notre Dame à la rose, is wel
blijven bestaan: verwijzend naar dit roze
poeder maar bijgekleurd tot Onze-LieveVrouw met de roos.
Het méést verrassende schilderij uit de
enorme collectie zou wel eens dat kunnen
zijn, dat moeder-overste gebruikte om de
bezoekers van het klooster te taxeren en
te bespieden. Het hing ‘in de muur’
tussen het klooster en de bezoekerszaal.
Het gordijntje en de ogen kon men mooi
opzijschuiven en dan zag men wie
vandaag op bezoek was … Nu heet dat
‘verborgen camera’ volgens de wet van
maart 2007, zoals in ons Broederhuis.
Het heerlijke avondmaal als afronding in Lessen zelf en de gezelligheid heel de namiddag door,
maken zo’n uitstap voor herhaling vatbaar. Dank aan allen die de uitstap mogelijk maakten.

br. Ton Houdé

Dalo
O PENDEURDAG

INDONESIË
De uitbarstingen van de vulkaan Sinabung op Sumatra doet de spanning stijgen, ook bij de broeders
in Pematangsiantar en vooral Pangururan. Beide conventen liggen weliswaar op een veilige afstand,
maar vulkanen zijn van nature onvoorspelbaar, dus je weet maar nooit.
In de zomermaanden zullen een aantal broeders van convent verhuizen, en een nieuwe opdracht
krijgen van het provinciaal bestuur. Wie naar waar gaat, weten we tegen eind augustus. Broeder
Januarius Sukirdi (provinciaal overste) komt in augustus naar Oostakker en hij zal dan meer
informatie kunnen geven. Wat nu al zeker is, is dat broeder Nico Simanjuntak van Pangururan naar
Solo verhuizen zal om in het weeshuis mee te helpen.
En verder … Broeder Agapitus Marbun zal zijn tijdelijke geloften niet vernieuwen en verlaat de
Congregatie. Novice eerste jaar Simon Nitti Nahak en de twee tweedejaarsnovicen, br. Sebastian
Halawa en br. Clemensius Napitu, leggen eveneens het kloosterkleed af. Dit jaar zullen mogelijks
drie broeders hun geloften voor het leven uitspreken (oktober).

BELGIË: BROEDERS & ZUSTERS NAAR LESSEN

HET BROEDERHUIS IN

O OSTAKKER

In het voorjaar werd het zorgcentrum het broederhuis in verschillende magazines voorgesteld aan het
grote publiek. Om belangstellenden de gelegenheid te geven van dichtbij kennis te maken met de
omgeving en het zorgaanbod, was er op 14 juni in de namiddag een opendeurdag. Bezoekers kregen
een hapje en een drankje, wie wou kon zich vermaken met volksspelen en er was de mogelijkheid het
missiemuseum te bezoeken. De opkomst loste de verwachtingen in: het zorgcentrum kreeg ruim 200
mensen over de vloer.
De dubbele doelstelling, met name zorgen voor een goede oude dag voor de eigen broeders en
leegstand van het gebouw tegengaan, wordt stap voor stap gerealiseerd. Onder meer broeders en
zusters van andere congregaties, een pater en een echtpaar hebben reeds de weg naar Oostakker
gevonden.
De broeders die het nog kunnen, helpen mee in de huishouding, o.a. door het verzekeren van de
permanentie en door allerlei kleine klussen en karweitjes te klaren in het gebouw en in de tuin.

NEDERLAND
H ERDENKING

OVERLEDEN BROEDERS

Op 26 mei trokken bewoners van het broederhuis Glorieux met de bus naar Lessen. Onderweg
kregen zij het gezelschap van een groepje zusters uit Ronse. Bestemming van deze halve-daguitstap:
het museum-hospitaal in Lessen (Frans: Lessines). Bij wielerfans gaat er wellicht nu een belletje
rinkelen. In Lessines werd immers de in 2015 overleden Belgisch wielerkampioen Claude
Criquielion geboren.

Een dertigtal familieleden kwam zondag 17 mei naar Eindhoven voor de herdenking van hun
overleden broeders. Veel broeders vanuit Nederland en België waren hierbij ook aanwezig. Vele
familieleden hadden afgezegd en een aantal liet weten dat zij vanwege hoge leeftijd en/of
immobiliteit niet meer kunnen komen. Na aankomst en ontvangst onder het genot van een kop koffie,
was er een speciale kerkdienst waar alle overleden broeders van de laatste jaren speciaal werden
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