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Broeder Theo Bekkers is sinds 1 februari in Addis Abeba voor een kort verblijf van twee weken.
Theo zal de broeders vooral helpen met de boekhouding van de conventen. Allicht maakt hij als
ervaren fietser van de gelegenheid gebruik een soort hoogtestage te doorlopen samen met enkele
andere broeders. Voor alle duidelijkheid: een hoogtestage wordt niet beschouwd als doping !
B

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

Het algemeen bestuur dankt iedereen voor de goede wensen naar aanleiding van de jaarovergang en
hoopt dat u allen in goede gezondheid blijft in 2016 !
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VOORBEREIDING KAPITTELS
Zoals u weet zitten we nu in de laatste rechte lijn richting algemeen kapittel. De bijeenkomst gaat
door in het conferentiehotel De Spreeuwel te Westelbeers (Nederland) van maandag 22 augustus tot
en met vrijdag 2 september. Het is dezelfde locatie als in 2013 (adviescollege).
Het kapittel heeft als thema Zie, ik maak alles
nieuw: het broederleven in het licht van het
evangelie. Abt Bernard Peeters zal een lezing
houden en inzichten formuleren die hiermee
verband houden. Omdat het ook het jaar van
de barmhartigheid is, zal pater Hans
Kwakman (die eveneens de moderator is) een
uiteenzetting geven over de barmhartigheid
en spiritualiteit zoals bedoeld door paus
Franciscus.
Wat de provinciale kapittels betreft, is reeds
het volgende gekend.
De Indonesische provincie houdt kapittel op
14 en 15 maart. Zij hebben als thema gekozen
Hoe dierbaar is mij uw huis, Heer (Psalmen
84,2). Tijdens deze korte kapittelbijeenkomst
zullen de vijftien leden de zes deelnemers aan
Het adviescollege in 2013 te Westelbeers. Ook toen was
het algemeen kapittel kiezen.
pater Hans Kwakman tot ieders tevredenheid moderator.
De Belgische provincie zal drie deelnemers
kiezen tijdens een kapittel in mei. De
Nederlandse provincie zal vier deelnemers
kiezen, vermoedelijk in mei. Brazilië en Ethiopië zullen elk één deelnemer kiezen. Voor Ethiopië is
het een primeur: zij zullen voor de eerste keer een deelnemer aanduiden die op een volwaardige wijze
zal participeren.
Zoals de zaken er nu voorstaan, zal in de eerste week vooral aandacht besteed
worden aan de spiritualiteit en de verslaggeving, waarbij telkens gekoppeld
zal worden naar de formulering van een visie voor de volgende
bestuursperiode van zes jaar. Het standpunt van Indonesië in verband met hoe
zij de toekomst zien, is hierbij van belang. De consolidatie van het
broederleven in Ethiopië en in Brazilië zal besproken worden.
In de tweede week zullen de kapittelleden alles op een rij zetten, de zaken
afwegen en tot een definitieve formulering komen van beleid, besluiten en
adviezen. Niet te vergeten: tijdens de laatste dagen wordt eveneens werk
gemaakt van de samenstelling van een nieuw algemeen bestuur.
Het algemeen bestuur zal aan elke broeder – net zoals in 2010 – het verslag
van de huidige bestuursperiode voorleggen. De bestuursleden komen samen
in de week van 14 maart om te werken aan de voorbereiding van het
algemeen kapittel.
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WEESHUIS SOLO VOORZIET IN EIGEN WATERBEHOEFTE
Broeder Nico Simanjuntak bericht dat eind vorig jaar de waterput met pomp- en opslaginstallatie
voor het weeshuis in Solo door de aannemer werd opgeleverd. De bewoners pompen voortaan proper
water op voor eigen rekening. Het
water komt vanaf een diepte van 100
meter (jawel) en wordt opgeslagen in
vier tanks, één ondergrondse en drie
bovengrondse. Het water wordt gebruikt in de keuken en in de wasserij
maar boven alles is het heerlijk drinkwater. Het project werd integraal
betaald door Wereld Missie Hulp
(België).
Stadswater is te duur en de levering is
niet te allen tijde gegarandeerd.
Alternatieven zijn de aanvoer van water
middels een citernewagen, of voor
eigen rekening een grondwaterput
De binnenkant van de ondergrondse watertank in aanbouw.
graven. Voor het weeshuis was de
laatste mogelijkheid de meest zinvolle.
Het grondwater dat uit de oude put werd opgepompt, was bezoedeld bruin water waarmee niet
gekookt kon worden, laat staan dat iemand ervan zou willen of mogen drinken. Desondanks schrijft
het weeshuis de oude put niet af. Neen, deze blijft in dienst, maar het water zal alleen gebruikt
worden voor het irrigeren van de tuin.

I D E N T I T E I T E N Z E N D I N G VA N D E B R O E D E R
Op 14 december 2015 was het dan eindelijk zover. Het document over de identiteit en de zending van
de religieuze broeder waarvan reeds enkele jaren sprake is, werd door de Congregatie voor de
Instituten van Godgewijd Leven en van de Gemeenschappen van Apostolisch Leven gepubliceerd.
Broeder Theo Bekkers en br. Theo van den Boer hebben in samenwerking met Patrick De Pooter
(stafmedewerker bij de Broeders van Liefde) aan de vertaling van het Romeinse document gewerkt.
De originele tekst is in het Spaans opgesteld. Op de dag van de publicatie van dit document waren
vertalingen in andere talen voorhanden, zoals in het Engels, maar niet in het Nederlands.
Binnen afzienbare tijd zal dus een Nederlandse vertaling verspreid worden, zodat ruimschoots op tijd
de kapittelleden ervan kennis kunnen nemen. Dit document zal ook op het algemeen kapittel gebruikt
worden.
br. Theo van den Boer

KONINKLIJK BEZOEK IN ETHIOPIË
Koningin Mathilde van België, die sinds 2009 erevoorzitster van UNICEF België is, was op missie in
Ethiopië van 9 tot 13 november. Deze missie ondersteunde de campagne van UNICEF België 2015
rond «overleving van kinderen»: elk kind heeft het recht op overleving ongeacht zijn of haar locatie,
gemeenschap of levenswijze. …
De Koningin heeft dan wel geen bezoek
gebracht aan de projecten, toch was zij
vooraf op haar verzoek persoonlijk geïnformeerd door br. Theo van den Boer
over de projecten van de Congregatie en
van Siddartha. Koningin Mathilde heeft tijdens de receptie in Addis Abeba gepraat
met broeder Hugo Verhulst en met mevrouw Christina Maasdam. Van broeder
Gust Lauwerysen mochten we vernemen
dat de Koningin het optreden van de Siddartha Youth heel erg kon smaken en erop
stond met hen samen op de foto te staan.
Wie meer foto’s wil zien, verwijzen we
graag door naar de website van de NGO
Siddartha Development Ethiopia, http://
www.siddartha.be

over de financiële middelen beschikken om hun opleiding zelf te betalen. Een kleine rekensom leert
dat 72 mensen op de lijst van KOB staan, en dat intussen 51 personen met vrucht hun hogere studies
hebben afgerond. Alle lof en dank aan de vele mensen die in de voorbije jaren het
studiebeurzenfonds hebben gespijsd.
Februari kan een drukke maand worden voor de medebroeders in Betim. Op 12 februari kunnen twee
mensen als postulant beginnen, en men hoopt eveneens twee personen te mogen verwelkomen als
aspirant.
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Broeder Hugo Verhulst, mevrouw Christina Maasdam
en de Koningin (v.l.n.r.).

DRIEKONINGEN … MAAR DAN ANDERS
19 Januari is een van die dagen waarop je in Ethiopië moet zijn. Die dag viert de orthodoxe
gemeenschap het Timkat-feest. Broeder Polykarpus schrijft dat Timkat één van de jaarlijkse
hoogtepunten is waar iedereen zonder uitzondering aan deelneemt, en dat is geen overdrijving.
Overal, ook bij de broeders dus, is het dan
alle hens aan dek om de nodige
versieringen aan te brengen. Dat zijn dan
vooral
Ethiopische
vlaggen
en
afbeeldingen van engelen en heiligen. Een
kleurrijke bedoening als je het mij vraagt !
Hét evenement is de processie waarin het
tabernakel van de kerk naar een tent ergens
te velde gedragen wordt, onder begeleiding
van veel zingend volk in traditionele
klederdracht. De route wordt vooraf met
water besprenkeld (zuivering) en in
navolging van de drie wijzen uit het oosten,
keert het tabernakel de dag erna via een
andere weg terug.
Niet alleen de broeders nemen dit feest heel serieus. Ook veel toeristen komen hierop af. Een
hartelijke groet uit Addis !
Br. Poly BM

BRAZILIË
Broeder Piet Goossens laat weten dat het de laatste tijd iets minder goed gaat met Brazilië als land.
De economie sputtert en er hangt elektriciteit in de politieke lucht. Echter, net zoals in het bekende
stripverhaal blijft een kleine nederzetting - Jordânia - moedig weerstand bieden, met dank aan de
toverformule van Klim-Op-Brazilië. KOB helpt mensen die verstandelijk begaafd zijn, maar niet
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Of de verkiezingsslogan van president Barack
Obama er iets mee te maken heeft, weten we
niet. Feit is dat de knutselnamiddag in het
broederhuis op een grote respons mocht
rekenen van de bewoners. Gewapend met hulst,
groene en kale takken, kaarsen, kerstballen en
nog een hele korf vol versieringsmateriaal
hebben de bewoners, bijgestaan door een team
animatoren, op enkele uurtjes tijd een serie
hoogsteigen kerststukjes gemaakt. ‘Elk stuk is
uniek’ luidt het bij IKEA, en zo zal menig
bewoner er ook instemmend over gedacht
hebben. Het resultaat viel bijzonder mee zodat
de kerststukjes tot tevredenheid van de
creatieveling gebruikt konden worden om
onder andere de tafels te versieren tijdens de
eindejaarsperiode.
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Groene vingers: br. Theo van den Boer en br. Roger Degraeve.
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Te Smetlede wordt heden in brouwerij Basanina een bier gemaakt dat de naam van de Stichter
draagt. Een weloverwogen keuze, want Glorieux is in Smetlede pastoor geweest tot zijn dood in
1872. Je kan een bruine of een blonde Glorieux bestellen.
Meer info: Brouwerij Basanina, Kapellenhoek 30, 9340 Smetlede

KORTE BERICHTEN
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Br. Petrus Samaloisa ligt reeds enkele weken in het ziekenhuis en probeert met intensieve zorg van
verpleegkundigen en dokters er weer bovenop te komen. We wensen hem en alle broeders die
kampen met gezondheidsproblemen veel beterschap.
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Er is geen vrouwtje zo arm of ze maakt haar pannetje warm. In de recreatieruimte van het
broederhuis te Oostakker gaat het (voorlopig nog) om de mannelijke variant, met name broeder
Georges Boone die naar goede gewoonte op 2 februari (Lichtmis) in de recreatiezaal wafels bakt,
aangeboden met koffie en een borrel. Vooraf was er een lezing over (geen) eten tijdens de Tweede
Wereldoorlog.
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Nog een jaarlijkse gewoonte: De Kromme Boom geeft haar eetfestijn (27ste uitgave) op 6 februari in
Oostakker. Br. Jozef De Block is nog steeds verbonden met dit eigenzinnig psychopedagogisch
zorgproject dat uniek is op vele manieren. Ook dit jaar geven broeders hier acte de présence.
U

Br. Bernardino Sihotang heeft het indult verkregen en is op 31 december 2015 definitief uitgetreden.
Wij wensen hem alle goeds !
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