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NIEUWSBRIEF ALGEMEEN BESTUUR 
CONGREGATIE VAN DE BROEDERS VAN ONZE-LIEVE-VROUW VAN LOURDES 

nummer 52, juni 2017 

VIJFTIG JAAR CONGREGATIONELE AANWEZIGHEID IN BRAZILIË 

Broeder Ton Houdé (algemeen overste) is dinsdag 2 mei heel vroeg, nog voor het ochtendgloren, vertrokken 
naar Brazilië. Dé reden voor deze reis: vijftig jaar congregationele aanwezigheid in Brazilië. Zaterdag 6 mei 
was de grote dag: in een extra verzorgde misviering brachten broeders en publiek hulde en dank voor wat 
was en komen zal. Hierna volgt een kort verslag. 

HOOGDAG IN BETIM 
Begin januari 1967 kwamen de eerste broeders vanuit België en 
Nederland in Brazilië aan. Het waren er acht. Op 6 mei werd vijftig 
jaar congregationele aanwezigheid in Brazilië plechtig herdacht. Dit 
gebeurde in Betim, in het sociaal centrum van de broeders. 

Om tien uur begon de plechtige maar vooral blije en inspirerende 
eucharistieviering. Dom Otacílio Ferreira, één van de hulp-
bisschoppen van het aartsbisdom Belo Horizonte, ging voor, 
geassisteerd door vier priesters waaronder br. Herbert de Gier. De 
bisschop had goed begrepen dat het voor Glorieux niet voldoende 
was om de mis te lezen, maar dat er ook iets diende te gebeuren 
om de mensen uit hun ellende te halen. 

Het charisma van de congregatie kwam goed uit de verf door de 
nadruk op en de fysieke aanwezigheid van de werken van barmhartigheid, geschilderd door br. Nico 
Jacobs. Bovendien was het niet moeilijk de link te leggen met het pas beëindigde jaar van de 
barmhartigheid. 

Het was een participatieve viering, met mooie zang, voorbeden uitgesproken door broeders, aspiranten en 
postulanten, de toewijding aan Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes en de zang van het congregatielied. 

Tijdens de viering werd ook het roepingenjaar van de congregatie in Brazilië officieel geopend. Waar de 
broeders werkzaam zijn, maar ook op enkele plaatsen daarbuiten, krijgt de broederroeping extra aandacht. 

Tegelijkertijd zal de roeping ook in bredere zin in 
de schijnwerper staan, want elke roeping is in 
het belang van de kerk. 

Aan het einde van de viering en tijdens het ge-
zellig samenzijn en het middagmaal namen di-
verse sprekers, waaronder de algemeen overste 
br. Ton Houdé, het woord. Dank ging uit naar 
alle broeders of kandidaten die er zijn of ge-
weest zijn: negen uit België, twaalf uit Neder-
land, twee uit Indonesië, zesenzestig uit Brazilië. 
Ook degenen die niet gebleven zijn, hebben hun 
steentje bijgedragen en de congregatie is daar 
dankbaar voor. 
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Het is een moment van hoop aangezien 
er vier aspiranten en twee postulanten 
zijn en er ook al geïnteresseerde kandi-
daten zijn voor het volgend jaar. De vor-
ming en het pro-provinciaal bestuur is ge-
heel in handen van Braziliaanse broeders. 

Br. Piet Goossens (foto: tweede van links) 
kreeg extra aandacht omdat hij de enige 
broeder is die vijftig jaar in Brazilië heeft 
meegemaakt. Hij woonde daarbij in Juiz 
de Fora, Rondônia, Joaima, Almenara en 
Jordânia. 

In de eerste helft van augustus zullen de 
broeders Antônio de Amorim en Danilso 
Carlos Estevão in gezelschap van br. Piet 
Goossens België en Nederland bezoeken om daarmee de broeders én de zusters van barmhartigheid in die 
landen bij het jubileum te betrekken en zelf meer kennis te kunnen opdoen van de plekken die belangrijk 
waren in het leven van de stichter én de congregatie(s). 

br. Ton Houdé - meer sfeerbeelden op facebookpagina Congregação Dos Irmãos De Nossa Senhora De Lourdes 

INDONESIË 

WEESHUIS “DESA PUTERA” VIERT 70 JAAR 
Desa Putera, dit betekent jongensdorp, is op 16 juni 1947 
begonnen te Lenteng Agung. Het weeshuis kwam er in de 
politiek onrustige tijd na het einde van de Japanse bezetting en 
de overgang van Nederlands-Indië naar de republiek Indonesië. 
Vele weeskinderen zwierven rond: zij hadden hun ouders 
verloren of waren op zoek naar familieleden. Ze probeerden met 
bedelen of kleine diefstallen in leven te blijven. Het Nederlandse 
bestuur trok zich het lot van deze zwervertjes aan en trachtte 
hen onderdak te geven in enkele tehuizen voor weeskinderen. 

Voor de uitbating van het weeshuis te Lenteng Agung kwam men 
bij de congregatie terecht. Het weeshuis zelf behoort nog steeds 
tot de Vincentius Vereniging (Perhimpunan Vincentius). 

Op 16 juni 2017 viert het weeshuis zijn zeventigste verjaardag 
onder leiding van de huidige directeur br. Tarcisius Kasino. 

MG - met dank aan Panti Asuhan Desa Putera (te volgen op facebook) 

EEN NIEUW BROEDERHUIS TE BOGOR 
In Bogor (Java) wisselen de broeders hun vertrouwde huis aan de Jalan Kapten Muslihat 20 in voor een 
nieuwbouw op hetzelfde adres. Omdat de overheid voorbehoud maakte tegen een mogelijke afbraak, 
werd er beslist de aanpalende kliniek van de broeders (Klinik Melania Bruderan) in het oude pand onder te 
brengen. De plechtige inwijding van het broederhuis en van de kliniek is voorzien op 29 juli aanstaande. 

MG - met dank aan het bestuur van de Indonesische provincie 
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AANGENAME KENNISMAKING MET … 

De tijd dat het algemeen bestuur uitsluitend een zaak was van Belgen en Nederlanders ligt al een tijdje 
achter ons. Nu broeders uit het buiteland de hoogste verantwoordelijkheid dragen, heeft de redactie aan de 
bestuursleden gevraagd zich in de nieuwsbrief aan de lezers voor te stellen. Br. Ton Houdé bijt de spits af. 

Sinds mijn verkiezing door het algemeen kapittel op 2 september 2016 tot algemeen overste woon ik in 
Oostakker, waar de zetel van het algemeen bestuur gevestigd is. Voordien heb ik veertig jaar in Nederland 
gewoond, vervolgens telkens zestien jaar respectievelijk in Spanje en in Brazilië. In 2010 heeft het kapittel 
mij tot lid van het algemeen bestuur gekozen waardoor ik in direct contact kwam met de broeders in 
Indonesië en in Ethiopië. 

Als lid van de congregatie heb ik door de jaren heen 
met vele mensen gewerkt: met jongelui en leraren in 
het beroepsonderwijs, met personen met een gees-
telijke of een lichamelijke beperking, met personen die 
van een verslaving probeerden af te komen, met 
vluchtelingen van overal, met jeugd en volwassenen 
uit de periferie van grote steden. Deze ontmoetingen 
waren niet alleen verrijkend, maar vaak ook con-
fronterend … Het maakte je soms stil … Ik mocht zien 
dat God op een heel verschillende manier een rol 
speelt in het leven van mensen en in het bijzonder in 
het leven van de kleine, eenvoudige mens zonder veel 
aanzien. 

Vandaag zijn de uitdagingen diverser dan ooit. Samen met de andere bestuursleden beijver ik me om vorm 
te gegeven aan de toekomst van de congregatie, die haar roeping de kleine mens in nood te helpen trouw 
blijft en die tegelijkertijd rekening moet houden met de uiteenlopende ontwikkelingen in de landen waar 
de congregatie aanwezig is. 

Elkeen respecteren, elkaar ondersteunen en niet afbreken, oog hebben voor de kleine mens, geloof in het 
goede in de andere … ook al begrijpen we hem of haar niet steeds, zijn waarden die voor mij het leven de 
moeite waard maken. Meewerken aan de volheid van de schepping, ook al lijkt die volheid zo ver weg, dat 
is meewerken met Gods plan met u, met mij en met de congregatie. 

BELGIË 

ZORGCAMPUS GLORIEUX 
De omstandigheden hebben de congregationele beleidsverantwoordelijken ertoe aangezet het 
broederhuis Glorieux (Oostakker) in samenwerking met enkele partners tot een volwaardig woon- en 

zorgcentrum te transformeren. Het is een proces dat reeds geruime tijd aan de 
gang is en dat naar alle waarschijnlijkheid pas over enkele jaren afgerond zal zijn. 
Een onderdeel van dat proces was de leegstand in het klooster tegengaan door 
het openstellen van het broederhuis voor buitenstaanders. Vandaag zijn alle 
kamers bezet en daarmee is de problematiek van de leegstand van de baan. 

Het beheer en de dagelijkse leiding is begin dit jaar overgedragen aan de vzw 
Woon- en Zorgcentra De Foyer, een organisatie waarvan de ontstaans-
geschiedenis teruggaat tot de tijd van de Eerste Wereldoorlog. De Foyer 

investeert volop in kwaliteitsvolle voorzieningen voor de oude dag. Tot voor enkele jaren droeg deze vzw 
de naam ‘le Foyer de la Femme’. Als verwijzing hiernaar is het logo samengesteld uit een dubbele F. 
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De broeders die in het gebouw wonen, leven tussen de andere medebewoners. Binnen de gemeenschap 
vormen zij een religieus convent onder leiding van een overste. Sinds 18 maart heeft br. Norbert Van Hyfte 
het oversteschap overgedragen aan br. Staf Verhoeven die deze functie reeds in het verleden heeft 
uitgeoefend. Jammer genoeg heeft broeder Staf niet veel later een ongelukkige val gemaakt in het verkeer. 
Na een aantal weken in het ziekenhuis, is hij teruggekeerd naar de leefgemeenschap. 

MG 

KORTE BERICHTEN 

OPENING INSPIRATIETUIN OP HET GLORIEUXPARK IN EINDHOVEN 
Op 24 mei is op Landgoed Glorieux de inspiratietuin op 
feestelijke wijze geopend. In deze tuin is aan de spirituele 
inspiratie van de Zusters van Barmhartigheid vormgegeven. 
De tuin bestaat uit een labyrint met daarin kunstwerken van 
Jeannette Claessen en Carla van Olst, diverse teksten uit de 
wereldgodsdiensten en een permanente plek voor de we-
reldvredesvlam. Alles ter inspiratie en bezinning. De inspira-
tietuin is een geschenk van de Zusters van Barmhartigheid 
aan de huidige bewoners van Glorieuxpark en aan allen die 
er in de toekomst zullen wonen en zorg ontvangen. 

met dank aan br. Henk Gal 

CONGREGATIONEEL LEVEN 
BELGIË 
Broeder Norbert Van Hyfte is verhuisd van Zorgcampus Glorieux (Sint-Jozefstraat 1a) naar het Generalaat 
(Sint-Jozefstraat 1 te 9041 Oostakker). 

INDONESIË 
Alle acht postulanten zijn aanvaard als novicen. Zij verhuizen van Klepu naar Lawang en starten daar hun 
noviciaat op 1 juli. 

Br. Hieronimus Tua Sinaga zal op 31 juli zijn eerste geloften uitspreken te Lawang. 

ETHIOPIË 
Het vormingshuis in Addis Abeba verwelkomt in juli vijf kandidaten. 

HET LAATSTE WOORD 
De nieuwsbrief van het algemeen bestuur wordt in een nieuw kleedje voortgezet … en dat geldt evenzeer 
voor de website die actueel wordt gehouden in het zich voortdurend vernieuwende landschap van de 
sociale media. De lezer vindt er onder meer een overzicht van de overleden broeders, met hun 
respectievelijke in memoriam. 

De redactie wenst u allen een prettige vakantie toe ! 

 GENERALAAT GENERALAAT.FNDL@TELENET.BE 
 SINT-JOZEFSTRAAT 1 HTTP://BROEDERS-OLV-LOURDES.WEEBLY.COM/ 
 9041 OOSTAKKER (BELGIË) (+32) 09 251 01 85 
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