BRAZILIË
Gedurende twaalf zaterdagmiddagen verzorgde br. Paulo Roberto een toerustingscursus voor
ministers van de eucharistie in de parochie waar de broeders wonen in Sabará. De belangrijkste taak
van de ministers is de communie uitreiken en de zieken bezoeken, en ook aan hen de communie
uitreiken tijdens een eenvoudige viering. Het zijn vooral dames die deze taak op zich nemen.
Zondag 15 november worden twee bekenden van de broeders tot permanent diaken gewijd, één uit de
parochie van Betim en de ander van Sabará. Beiden hebben hun gezin en hun gewone werk.
Het aantal priesterkandidaten in het aartsbisdom Rio de Janeiro schijnt na het bezoek van de paus aan
de wereldjongerendagen sterk gestegen te zijn. Wijzelf stellen meer belangstelling voor het
broederleven in onze congregatie vast. Onze aspirant Paulo Sérgio gaat het volgend jaar verder als
postulant en we hopen in 2016 enkele nieuwe kandidaten te mogen begroeten in ons vormingshuis in
Betim.
Het sociaal centrum in Betim kreeg een prijs van één van de Vicentiusverenigingen van Belo
Horizonte. Daarvan kunnen een beamer en een geluidsversterker en toebehoren worden gekocht en
wat groot onderhoud worden gedaan. Die vereniging geeft ook maandelijks een bijdrage voor het
dagelijks functioneren van het centrum.
Een spiksplinternieuwe auto voor Jordânia, gekocht in Betim, werd in Belo Horizonte gestolen. De
nieuwe Fiat had nog geen nummerbord. De auto stond op straat en bij terugkomst van de chauffeur
was die spoorloos verdwenen. De meest gehoorde reactie: “Het is goed afgelopen. Gelukkig dat je de
bandieten niet gezien hebt.” In veel gevallen wordt er bij het stelen van auto’s namelijk geweld
gebruikt.
br. Ton Houdé

KORTE BERICHTEN
S IDDARTHA

FEESTEN

Naar jaarlijkse gewoonte zijn in Tremelo Siddartha-feesten gehouden. Verscheidene broeders zakten
af naar de Zuiderkempen om ter plaatse te supporteren voor het goede doel (i.c. projecten in Ethiopië)
en deel te nemen aan de typische Vlaamse kermistoestanden, uiteraard met de obligate portie
mosselen-friet. Leuk !
U ITGETREDEN

Br. Stephanus Sutrisno heeft het indult verkregen en is op 2 juli 2015 definitief uitgetreden. Broeder
Agapitus Brono Marbun en br. Ernest Anin zijn eveneens uitgetreden deze zomer. We wensen allen
het beste.
G ELOFTEN

In Addis Abeba heeft br. Abebe
Leykun Bogale op 5 september zijn
eerste geloften uitgesproken ten
overstaan van de gedelegeerde van de
algemeen overste br. Polykarpus Sin
Siong. Abraham Lamecho werd op
diezelfde dag als postulant aanvaard.
Tijdens een ceremonie te Lawang op
30 oktober (Java) heeft broeder Theo
van den Boer de geloften voor het
leven afgenomen van de broeders Ivan
Sigalingging en Bonifasius Taolin.
(foto).
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INDONESIË
Op 30 oktober legden de broeders Ivan Singalingging en Bonifasius Taolin t.o.v. van de algemeen
overste br. Theo van den Boer hun geloften voor het leven af. Deze gebeurtenis vond plaats in
Lawang op de speelplaats van de school annex het noviciaat. Veel broeders van de gemeenschappen
op Java waren voor de gelegenheid naar Lawang gekomen waardoor de viering een uitermate
feestelijk congregationeel karakter kreeg. Natuurlijk waren ook familieleden afgereisd vanuit NoordSumatra en Timor om tijdens de viering op een voor Indonesië gebruikelijke manier hun zonen af te
staan aan de congregatie. Dit werd gesymboliseerd tijdens de viering door de zegening van de
broeders door hun en/of andere familieleden
en de schenking aan de congregatie die door
een vertegenwoordiger van de families werd
uitgesproken. De eerste band is voortaan
met de congregatie !
De twee voorafgaande weken zijn besteed
aan bezoeken van vijf communiteiten op
Midden-Java. Tijdens de conventsgesprekken is uitvoerig stilgestaan bij de boodschap
van paus Franciscus in zijn brief aan alle
godgewijden bij de opening van het jaar
voor het godgewijde leven. Met dankbaarheid terugzien op het verleden, het
heden met passie omarmen en de toekomst
met hoop tegemoetzien waren enkele
kerngedachten in deze brief. De dialoog die
hierdoor ontstond drukte ons tegelijker-tijd
op de concrete situatie van de congregatie en de daaruit voortvloeiende bezorgdheid. Onze
Indonesische provincie zal ongetwijfeld in de nabije toekomst een hoofdrol gaan spelen in de
congregatie en mede richting bepalen aan de toekomst die nog voor ons ligt. Duc in altum!
br. Theo van den Boer

VOORBEREIDING KAPITTELS
2016 Is een kapitteljaar. De verschillende besturen zijn reeds begonnen of zullen binnen niet
onafzienbare tijd beginnen met de voorbereiding van deze bijeenkomsten. Een belangrijk en
bepalend element voor het welslagen van een kapittel is de betrokkenheid van elke broeder. Zo heeft
bijvoorbeeld het bestuur van de Belgische provincie in juni reeds toelichting gegeven aan de eigen
broeders over de uitdagingen voor de volgende (bestuurs)periode. In augustus was er intensief
overleg tussen het algemeen bestuur en verantwoordelijken van de gebieden. Uit het overleg heeft
het algemeen bestuur een lijst met aandachtspunten kunnen distilleren. Het algemeen bestuur komt
begin december samen om hieraan te werken.
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Paus Franciscus kondigde het jaar van het godgewijd leven aan in een rondzendbrief gaudeamus
(verheugt u), gericht aan alle mannen en vrouwen van religieuze orden en congregaties, en
verenigingen van apostolisch leven. Het begon op 30 november 2014, de 1ste zondag van de Advent,
en zal afgesloten worden op het feest van de Opdracht van Jezus in de tempel op 2 februari 2016. In
zijn apostolische brief moedigt paus Franciscus alle religieuzen aan om hun roeping met passie te
beleven. In de congregatie hebben de besturen en de broeders hier tijdens de voorbije maanden veel
aandacht aan besteed. Intussen is het volgende thema bekend.
Nog voor het jaar van het godgewijd leven goed en wel afgesloten is,
start op initiatief van de Heilige Vader op 8 december 2015 (feest van
Maria Onbevlekte Ontvangenis) en eindigend op 20 november 2016
(feest van Christus, Koning van het Heelal) het buitengewoon
jubileumjaar van de barmhartigheid.
Barmhartigheid is voor de broeders (en de zusters) een essentieel
onderdeel van de congregationele identiteit en door middel van de goede
werken geven zij hieraan een toegepaste invulling in het dagelijkse
leven. Als bezinning bij en in voorbereiding op het kapitteljaar 2016
heeft het algemeen bestuur daarom beslist ruime aandacht te geven aan
het thema. Het bestuur heeft om te beginnen voor de verjaardagskalender
2016 illustraties gebruikt die de lichamelijke werken van barmhartigheid
voorstellen. De afgebeelde werken zijn in het echt te zien in de
kloostergang van de Zusters van Barmhartigheid te Ronse. De kalender
De hongerige voeden.
zelf is reeds gedrukt en zal tijdig aan alle broeders bezorgd worden.

Broeder Jan van der Weijden is overleden en onder ruime belangstelling aan zijn laatste reis
begonnen. Jan heeft zelf gezorgd voor de tekst op het gedachtenisprentje en de opdracht gegeven tot
crematie van zijn stoffelijke resten. Zijn boeiende leven stond in dienst van onderwijs en pastoraal,
waarbij zijn muzikale aanleg goed van pas kwam. Een in memoriam is (in het Nederlands)
beschikbaar o.a. op de website van het algemeen bestuur.
Broeder Caspar van Schaijk (Eindhoven) is op 11 september gehuldigd voor zijn veertig jaar inzet als
vrijwilliger bij de Zonnebloem. Hijzelf was heel vereerd met de belangstelling en de felicitaties die
hij kreeg van de aanwezigen, onder andere van de provinciaal overste br. Jan Klein Overmeen, br.
Leon Jansen en br. Theo van den Boer.
In de kapittelbijeenkomst van augustus 2013 heeft het provinciaal bestuur het besluit genomen om de
Pelgrimshoeve Kafarnaüm als een actief huis in bezit te houden. Op 2 september heeft de akte de
notaris gepasseerd waarmee een zelfstandige stichting een feit is. De overdracht van het beheer van
de pelgrimshoeve aan de stichting gebeurde op 25 september. Het nieuwe stichtingsbestuur zorgt
voor de exploitatie en doet hiervoor een beroep op vrijwilligers. Het is een plek om tot innerlijke rust
te komen, een rustplaats voor doortrekkende pelgrims, een voorbereidingsplek voor hen die willen
gaan pelgrimeren, een eindpunt voor jeugdige pelgrims, een ontmoetingsplek voor vrijwilligers en
gasten.

ERKENNING IN ETHIOPIË
Ethiopië is in volle ontwikkeling, dat hebben de broeders in de voorbije tien jaar met hun eigen ogen
vastgesteld. Laatste nieuwigheid is … de elektrische tram die sinds 21 september doorheen de
hoofdstad Addis Abeba rijdt op twee routes: een noord-zuid en een oost-west verbinding van telkens
ongeveer 17 km. Aan een volledig nieuwe geëlektrificeerde (goederen)spoorlijn, die de hoofdstad
opnieuw zal verbinden met de voor Ethiopië
zeer belangrijke zeehaven van buurland Djibouti, wordt hard gewerkt en de oplevering is
voorzien voor 2016. In beide gevallen is
China een belangrijke economische partner.
Ook de sociale vooruitgang wordt niet
vergeten en dat houdt in dat alle zeilen
bijgezet moeten worden om de huidige
generatie dichter bij het beloofde land te
brengen.
De projecten waarin de Brothers of Good
Works zich hebben geëngageerd zijn daarom
nuttig en zinvol. Erkenning was er in concreto
met het bezoek in juli van de Belgische
A. De Croo (3de van links) - br. Polykarpus Sin (2de van rechts).
vicepremier en minister van ontwikkelings(foto: HLN 14/07/2015)
samenwerking Alexander De Croo aan het
Brothers of Good Works Counceling Services
and Social Center (BGWCSSC) in de marge van de VN-top over de financiering van de duurzame
ontwikkelingsdoelen. Christina Maasdam heeft de minister een rondleiding geven.
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BELGIË
Begin september mochten de broeders in Oostakker zich naar jaarlijkse gewoonte verheugen op de
recollectiedagen. Deze jaarlijkse hoogmis van geleerdheid en bezinning kon rekenen op ruime
belangstelling, ook van de andere bewoners van het Zorgcentrum Glorieux. Bijzondere aandacht was
er voor het verhaal van de zeeroute westwaarts naar Indië die geleid heeft tot de (her)ontdekking van
het Amerikaanse continent, en de positieve en minder positieve gevolgen, met een grondige
bespreking van de rol van de ingevoerde verscheidenheid aan levensbeschouwingen, die tot diep in
de 20ste eeuw vooral hulpwerktuigen zijn geweest van de wereldlijke macht bij de onderdrukking van
de (inheemse) volkeren, en de tegenstroom die op LatijnsAmerikaanse bodem is ontstaan gericht op authentieke
evangelisatie en bevrijding.
Op 23 september reden broeders met zusters uit Ronse naar
Tongeren voor een daguitstap. De reizigersgroep kon in een
ontspannen en gemoedelijke sfeer kennismaken met de rijke
geschiedenis van de oudste stad van het land.
De Belgische provincie overweegt de mogelijkheid een
district te worden. De broeders van de Belgische provincie
worden geïnformeerd over het proces. Het is aan de kapittels
volgend jaar om zich uit te spreken en een definitieve keuze
te maken.
De broederbegraafplaats te Oostakker, en meer in het
bijzonder het monument waarin de Stichter ligt begraven, is
in het vooruitzicht van Allerzielen grondig gerenoveerd. Ook
werd een deel van de paden voorzien van een extra laag
kiezelsteentjes. Het ligt er weer netjes bij !
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