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BERITA DEWAN PIMPINAN UMUM  
KONGREGASI PARA BRUDER SANTA PERAWAN MARIA DARI LOURDES 

nomor 52, Juli 2017 

SETENGAH ABAD KEHADIRAN KONGREGASI DI BRASIL 

Selasa tanggal 2 Mei subuh sebelum fajar bruder Ton Houdé (pemimpin umum) berangkat ke Brasil untuk 
menghadiri perayaan memperingati setengah abad kehadiran kongregasi di Brasil. Sabtu 6 Mei perayaan 
diselenggarakan: para bruder dan umat mengayubagya dan bersyukur atas segala yang sudah tercapai 
selama ini dan yang masih akan terlaksana di masa mendatang. Peringatan dirayakan dengan Ekaristi 
meriah yang dipersiapkan dengan baik sekali. Berikut laporan singkat. 

HARI BESAR DI BETIM 
Awal Januari 1967 delapan orang bruder pertama dari Belgia dan 
Nederland menginjakkan kaki di bumi Brasil. Kehadiran para bruder 
selama setengah abad di Brasil diperingati dengan meriah di Pusat 
Sosial yang dikelola para bruder di Betim.  

Perayaan Ekaristi meriah dan gembira mulai pukul sepuluh pagi. 
Dom Otacílio Ferreira, salah seorang uskup bantu dari keusukupan 
agung Belo Horizonte, memimpin perayaan, dibantu empat orang 
imam termasuk br. Herbert de Gier. Uskup sungguh mengerti 
bahwa untuk Bapa Glorieux peringatan tidak cukup dilaksanakan 
dengan perayaan Ekaristi, melainkan harus disertai tindakan untuk 
membebaskan orang dari penderitaan. 

Karisma kongregasi jelas nyata dari karya kerahiman seperti 
ditampilkan oleh br. Nico Jacobs dalam lukisan yang dibuatnya. 
Tidak sulit juga mengaitkannya dengan tahun kerahiman yang baru 
berlalu. 

Umat diikutsertakan dalam seluruh perayaan dengan nyanyian yang bagus, doa umat yang dibacakan oleh 
para bruder, aspiran dan postulan, dengan penghormatan kepada Santa Perawan Maria dari Lourdes dan 
lagu kongregasi.  

Dalam merayakan Ekaristi diresmikan juga tahun 
panggilan untuk kongregasi di Brasil. Panggilan 
menjadi bruder mendapat perhatian besar di 
tempat-tempat para bruder berkarya tetapi juga 
di tempat-tempat lain. Sekaligus disorot 
panggilan dalam arti luas, karena setiap 
panggilan merupakan kepentingan Gereja.  

Di akhir perayaan Ekaristi dan dalam acara ramah 
tamah yang disertai santap siang bersama 
beberapa pembicara termasuk pemimpin umum 
br. Ton Houdé, menyampaikan kata sambutan. 
Ucapan terimakasih disampaikan kepada semua 
bruder dan para calon yang masih hidup atau 
sudah tutup usia: sembilan dari Belgia, duabelas 
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dari Nederland, dua dari Indonesia dan enampuluh enam dari Brasil. Juga mereka yang telah meninggalkan 
kongregasi sudah memberikan sumbangan mereka dan kongregasi berterimakasih kepada mereka. 

Ini saat yang penuh pengharapan karena 
dewasa ini ada empat aspiran dan dua 
postulan, juga adanya sejumlah peminat 
untuk tahun depan. Para bruder asal 
Brasil menangani seluruh kegiatan 
pembinaan dan menjadi anggota dewan 
pimpinan pra provinsi.  

Br. Piet Goossens (foto: kedua dari kiri) 
mendapat perhatian istimewa karena ia 
satu-satunya bruder yang hidup lima-
puluh tahun di Brasil. Selama ini ia sudah 
berpindah-pindah tempattinggal di Juiz 
de Fora, Rondônia, Joaima, Almenara dan 
Jordânia. 

Pada paro pertama bulan Agustus bruder Antônio de Amorim dan Danilso Carlos Estevão bersama br. Piet 
Goossens akan berkunjung ke Belgia dan Nederland untuk mengikutsertakan para bruder dan para suster 
kongregasi Belas kasih dalam memperingati setengah abad kongregasi di Brasil dan untuk mengenal 
tempat-tempat penting dalam kehidupan Bapa pendiri kedua kongregasi. 

br. Ton Houdé – foto-foto suasana perayaan lihat facebook Congregação Dos Irmãos De Nossa Senhora De Lourdes 

INDONESIA 
RUMAH YATIM-PIATU “DESA PUTERA” MERAYAKAN YUBILIUM 70 TAHUN 

Desa Putera, didirikan pada tanggal 16 Juni 1947 di Lenteng 
Agung. Rumah piatu didirikan di masa kekacauan politik pada 
akhir zaman pendudukan Jepang dan di tengah peralihan zaman 
Hindia-Belanda ke Republik Indonesia. Pada waktu itu banyak 
anak-anak berkeliaran: mereka kehilangan orangtua atau 
mencari sanak saudara. Mereka bertahan hidup dengan 
mengemis atau melakukan pencurian kecil-kecil. Pemerintah 
Belanda di Jakarta peduli akan nasib anak-anak gelandangan ini 
dan mencoba menampung mereka di beberapa rumah yatim-
piatu.  

Untuk mengelola rumah yatim-piatu di Lenteng Agung orang 
mendatangi kongregasi. Rumah piatu itu sendiri masih milik 
Perhimpunan Vincentius. 

Pada tanggal 16 Juni 2017 rumah yatim-piatu merayakan HUT 
berdirinya yang ke tujuhpuluh di bawah pimpinan direktur yang 
sekarang br. Tarcisius Kasino. 

MG – dengan ucapan terimakasih kepada Panti Asuhan Desa Putera (ikuti facebook) 

BIARA BARU PARA BRUDER DI BOGOR 
Di Bogor (Jawa Barat) sejumlah bruder berpindah dari rumah mereka di jalan Kapten Muslihat 20 ke 
kompleks perumahan baru pada alamat yang sama. Karena pimpinan kongregasi mau mempertahankan 
Klinik Melania milik para Bruder yang berdekatan letaknya maka diputuskan memindahkan kegiatan klinik 
ke kompleks bangunan yang lama. Klinik dan biara baru akan diresmikan pada tanggal 29 Juli mendatang. 

MG – dengan ucapan terimakasih kepada Dewan Pimpinan Provinsi Indonesia 
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PERKENALAN DENGAN … 

Masa dewan pimpinan umum merupakan urusan para bruder Belgia dan Belanda sudah lama lewat. 
Karena dewasa ini bruder dari mancanegara ikut memikul tanggungjawab tertinggi, maka redaksi 
meminta agar para anggota dewan pimpinan umum memperkenalkan diri kepada pembaca lewat Warta 
Berita. Br. Ton Houdé memulainya. 

Sejak Kapitel Umum memilih saya menjadi pemimpin umum pada tanggal 2 September 2016 saya tinggal di 
Oostakker, tempat kedudukan Dewan Pimpinan Umum kongregasi. Sebelum itu saya tinggal di Nederland 
selama empatpuluh tahun, disusul di Spanyol dan Brasil masing-masing selama enambelas tahun. Pada 
tahun 2010 Kapitel Umum memilih saya menjadi anggota Dewan Pimpinan Umum dan dengan demikian 
saya bisa berhubungan langsung dengan para bruder di Indonesia dan Ethiopia. 

Sebagai anggota kongregasi selama bertahun-tahun 
saya bekerjasama dengan banyak orang: kaum muda 
dan para pendidik dalam dunia pengajaran, dengan 
orang-orang yang bercacat mental atau jasmani, 
dengan orang-orang yang mencoba bersih dari 
kecanduan, dengan para pengungsi dari berbagai 
penjuru dunia, dengan kaum muda dan orang dewasa 
dari pinggiran kota-kota besar. Pertemuan dengan 
orang-orang ini tidak hanya memperkaya pribadi saya, 
seringkali juga tertantang … Saya terdiam … Saya boleh 
mengalami bahwa Allah berkarya dalam berbagai cara 
di dalam kehidupan manusia terutama dalam 
kehidupan orang-orang kecil, orang-orang sederhana. 

Dewasa ini tantangan lebih beranekaragam daripada di masa lalu. Bersama anggota Dewan Pimpinan 
Umum yang lain saya berusaha sungguh-sungguh untuk memberikan wujud kepada masa depan 
kongregasi yang mengimbau agar kita agar setia pada panggilan membantu orang-orang yang menderita 
dan sekaligus harus tetap memperhitungkan perkembangan-perkembangan yang berbeda-beda di negara-
negara tempat kongregasi hadir. Menghormati setiap orang, saling membantu satu sama lain dan tidak 
patah arang, memiliki perhatian kepada orang-orang kecil, tetap mempercayai kebaikan orang lain … 
sekalipun kita tidak selalu bisa mengerti mereka. inilah nilai-nilai yang memperindah kehidupan kita. Ikut 
mendukung keutuhan karya penciptaan sekalipun keutuhan itu seringkali tidak mudah dicapai, inilah 
mendukung rencana Allah mengenai diri anda, diri saya dan kongregasi. 

BELGIA 
KAMPUS PERAWATAN GLORIEUX 
Perkembangan keadaan telah menuntun para penanggungjawab kongregasi mengembangkan biara 
Glorieux di Oostakker menjadi pusat tempat tinggal dan perawatan yang bermutu dalam kerjasama 
dengan beberapa fihak luar. Ini merupakan sebuah proses yang sudah berlangsung selama beberapa waktu 
dan rupanya baru akan selesai beberapa tahun ke depan. Sebagian dari proses tersebut adalah usaha 
mencegahkan kekosongan biara dengan membuka pintu biara bruder bagi orang-orang luar. Dewasa ini 
semua kamar dihuni dan dengan demikian masalah kekosongan biara teratasi.  

Sejak awal tahun ini pengelolaan dan pimpinan harian dipercayakan kepada vzw 
Woon- en Zorgcentra De Foyer, sebuah organisasi yang berdiri sejak jaman PD 
pertama. De Foyer berinvestasi penuh dalam mengelola perawatan bermutu untuk 
kaum lansia. Sampai beberapa waktu lalu organisasi ini menyandang nama ‘le Foyer de 
la Femme’. Untuk mengingatkan asal usulnya diciptakan sebuah logo dengan huruf F 
ganda. 
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Para bruder yang tinggal di gedung tersebut hidup bersama penghuni-penghuni lain. Dalam kehidupan 
bersama para bruder membentuk persekutuan religius di bawah pimpinan seorang pemimpin setempat. 
Sejak tanggal 18 Maret br. Norbert Van Hyfte menyerahterimakan pimpinan komunitas bruder kepada br. 
Staf Verhoeven yang sudah memiliki pengalaman serupa di masa lalu. Sayang sekali tidak lama sesudahnya 
br. Staf terjatuh dalam kecelakaan lalu lintas. Setelah dirawat beberapa minggu di rumah sakit ia kembali 
sebagai penghuni kehidupan bersama di le Foyer de la Femme. 

MG 

BERITA-BERITA SINGKAT 
PERESMIAN TAMAN INSPIRASI DI TAMAN GLORIEUX DI EINDHOVEN 

Pada tanggal 24 Mei taman inspirasi dibuka resmi dengan 
meriah di Glorieuxpark. Di tempat ini inspirasi spiritual para 
Suster Belaskasih diwujudkan. Taman berbentuk sebuah 
labyrint yang berhiaskan karya seni Jeannette Claessen dan 
Carla van Olst, berbagai teks dari agama-agama dunia yang 
besar dan sebuah tempat permanen untuk nyala api 
permaian dunia. Semuanya untuk medukung inspirasi dan 
reflesi. Taman inspirasi ini adalah hadiah dari para suster 
Belaskasih kepada para penghuni Glorieuxpark dan untuk 
semua orang yang di masa mendatang bertempat tinggal 
dan mendapat perawatan di tempat tersebut. 

Dengan ucapan terimakasih kepada br. Henk Gal 

KEHIDUPAN KONGREGASI 
BELGIA 
Br. Norbert Van Hyfte berpindah dari Zorgcampus Glorieux (Sint-Jozefstraat 1a) ke Generalat (Sint-
Jozefstraat 1 di Oostakker 9041). 

INDONESIA 
Kedelapan postulan diterima menjadi novis. Mereka pindah dari Klepu ke Lawang dan memulai masa 
novisiat mereka di Lawang pada tanggal 1 Juli. 

Br. Hieronimus Tua Sinaga akan mengucapkan prasetya kekal pada tanggal 31 Juli mendatang di Lawang. 

ETHIOPIA 
Wisma Pembinaan di Addis Abeba akan menyambut kedatangan lima orang calon baru pada bulan Juli 
mendatang. 

AKHIR KATA 
Warta Berita Dewan Pimpinan Umum terbit dengan wajah baru … demikian juga dengan website yang 
dijaga tetap aktual dengan perubahaan latarbelakang pemandangan alam yang berganti-ganti pada media 
sosial. Kepada pembaca disajikan daftar bruder yang meninggaldunia dengan berita in memoriam masing-
masing. 

Redaksi mengucapkan selamat berlibur! 
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