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De novicen gaan met de bezoekers samen op de foto. 

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

nummer 54, december 2017 

INDONESIË: VERSLAG VAN EEN DIENSTREIS 

In de vorige nieuwsbrief stond te lezen dat de algemeen overste van 7 oktober tot en met 5 november in 
Indonesië zou zijn voor een eerste grondige kennismaking met de broeders en de werken sinds zijn 
verkiezing tot algemeen overste in 2016. Hoogtepunt van deze reis was de professie van drie Indonesische 
broeders. Van deze lange reis, met veel verplaatsingen, volgt hieronder het verhaal. 

NOVICIAAT LAWANG 
Het eerste bezoek vanuit ons logeeradres in de communiteit van Gunung Sahari in Jakarta was aan het 
noviciaat in Lawang. Dat ligt in het oosten van Java. Br. Nico en ik verbleven er een kleine drie dagen. De 
communiteit bestaat uit 10 novicen en 4 geprofeste broeders. Br. Alexius Ginting is de novicenmeester. De 
twee novicen van het tweede 
jaar waren op stage. Een 
maand lang werken ze in een 
fabriek en wonen daar vlakbij 
zoals ook veel andere 
arbeiders doen. Het is een 
simpel en hard leven, maar 
een goede ervaring voor 
broeders die dichtbij de 
gewone mensen willen staan. 
Deze stage wordt in het 
noviciaat al jaren toegepast.  

In gesprekken van br. Nico en 
mijzelf met elk van de 
novicen werd gesproken over 
het waarom van de roeping, 
de plaats waar elk vandaan 
komt, de houding van de 
familie ten opzichte van de 
roeping van zoon of broer én 
waarover iemand droomt als 
hij het noviciaat binnenkomt. 
Het waren boeiende en openhartige gesprekken. Er worden heel wat lessen gevolgd, praktisch werk 
gedaan, gesport, gebeden, gezongen, geleerd hoe te mediteren en meegeholpen in de basisgemeenten 
van de parochie. Een prettige en open groep met muzikaal talent. 

KEFAMENANU – WEST-TIMOR 
Van Lawang naar Kefamenanu is een dag reizen. Eerst in de vroege ochtend naar het vliegveld in Surabaja. 
Daar enkele uren wachten tot het vliegtuig komt. Vanuit de lucht ziet Timor er droog en kaal uit. Die indruk 
wordt later bevestigd. Het is heel droog. Water is er kostbaar en de boeren hebben een hard bestaan. Na 
de vliegreis nog een vijf uur met de auto naar het broedershuis. Het is een weg door het middelgebergte 
met de nodige haarspeldbochten. De weg is in goede staat.  
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Br. Guido Turnip is overste van de kleine communiteit en de verantwoordelijke voor het weeshuis en het 
internaatje voor jongens die op de middelbare school studeren. Vlakbij is het weeshuis voor meisjes dat 
door zusters wordt geleid. Er is regelmatig contact tussen beide groepen. Bij aankomst werden we 
opgewacht door de jongens en meisjes en op traditionele wijze begroet. We bezochten het weeshuis, 
gaven uitleg over ons bezoek, lieten ons bevragen en gingen uitgebreid op de foto. Op de avond van ons 
afscheid waren de jongens en de zusters te gast in het broederhuis. Ze namen deel aan een gebedsdienst 
in de kapel, luisterden op de grond of in een plechtige stoel gezeten naar de diverse speeches en genoten 

van een smakelijk maal. Ongedwongen-
heid overheerste.  

Br. Guido (foto) is op zoek naar nieuwe 
activiteiten voor de oudere jongens en 
bereidt daartoe enkele projecten voor. Br. 
Valentinus studeert catechese, helpt mee 
in het weeshuis, doet samen met br. 
Guido aan roepingenpastoraal en helpt 
verschillende basisgemeenschappen in de 
omgeving. 

De nestor van het gezelschap is br. Yoris. 
Hij heeft lang in het weeshuis gewerkt en 
is nu gepensioneerd. Hij maakt zich 
verdienstelijk in huis en tuin en bezoekt 
vele zieken en bejaarden. Vroeger vooral 
in het ziekenhuis, maar nu meer bij de 
mensen thuis. 

Een kleine maar aangename communiteit die heel wat werk verzet en die ook de aandacht van jonge 
mensen trekt. Een belangrijk deel van onze postulanten en novicen komt uit West-Timor en vaak hebben 
zij contact gehad met de broeders daar. 

DESA PUTERA 
De communiteit van Desa Putera dankt zijn naam Jongensdorp aan het weeshuis dat de Vincentiusstichting 
in een buitenwijk van Jakarta vlak na de oorlog heeft gesticht. Dat is dit jaar alweer 70 jaar geleden. De 
communiteit telt twaalf broeders waaronder vijf gepensioneerden. Elk van hen heeft extra aandacht nodig. 
Zo zijn de broeders Hubert en Robert gebonden aan de rolstoel en ziet br. Paulus vrijwel niets meer. 

Op het zeer grote terrein staat het weeshuis, een lagere, middelbare en grafische school, een kliniek, een 
grote kapel die openstaat voor de vieringen van de katholieken uit de omliggende wijken en het 
broedershuis. De broeders werken in school, weeshuis of kliniek en twee van hen studeren. Eén voor 
dokter en één voor een hogere verplegersgraad.  

BOGOR 
De congregatie is in 1926 in Bogor – dat toen nog Buitenzorg heette – begonnen. De afgelopen jaren is het 
gebouw van de communiteit en dat van de kliniek afgebroken en geheel opnieuw opgebouwd. Daarbij is 
ook een nieuwe indeling gemaakt van het terrein. Vlak achter deze gebouwen staan drie scholen van de 
schoolstichting van de broeders.  

Br. Kanisius is gepensioneerd maar doet allerlei klusjes in de tuin en het huis. De andere broeders werken 
in de kliniek, in de school of hebben werk buiten het complex. Naast hun hoofdtaak zijn de broeders 
betrokken bij basisgemeenten en Caritas. 
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GELOFTEN VOOR HET LEVEN 
27 oktober was de dag van de eeuwige geloften van de broeders Polikarpus, Albertus en Robertus in Desa 
Putera. Ouders en of broers en zussen waren soms van ver overgekomen en er waren een goede veertig 
broeders aanwezig. De vicaris-generaal van het aartsbisdom ging voor in de eucharistie geassisteerd door 
twee bevriende priesters. In processie kwamen de broeders (in witte toog) met de naaste familie naar de 
kerk waar ze werden opgewacht door misdienaars en priesters. 

Na de homilie begon de professieplechtigheid. Na een dialoog van de algemene overste met de drie 
broeders, vroegen de broeders aan hun ouders of aan de oudste broer en zus toestemming om zich aan de 
congregatie te mogen wijden. Later boden de ouders hun zonen aan de congregatie aan. Een mooi en 
ontroerend deel van de plechtigheid. De priester gaf een speciale zegen aan de familie en de drie broeders. 

Onder het zingen van een passende psalm lagen de drie broeders uitgestrekt voor het altaar, in een halve 
cirkel omringd door alle medebroeders. Ook dit was een zinvol en ontroerend moment. Vervolgens sprak 
elke broeder individueel de geloften uit, werd het gelofteformulier ondertekend en werden de ringen 
gezegend en door de algemene overste overhandigd. 

Het feest werd besloten in de grote feestzaal van het weeshuis met felicitaties, opvoeringen, muziek en 
dans en een feestelijk buffet. 

VERGADERINGEN 
De laatste week van het bezoek werd vrijwel geheel besteed aan vergaderingen van allerlei aard: het 
algemeen bestuur alleen; het algemeen bestuur met het provinciaal bestuur van Indonesië; met elk van de 
twee Yayasans - dat zijn stichtingen die de verantwoordelijkheid hebben voor de werken - en met de 
vormingsleiders. 

De vergaderingen verliepen in een goede en open sfeer zodat het algemeen bestuur een beter beeld kreeg 
van de toestand van communiteiten, van de opleiding en de vele werken die de broeders doen. Op een 
realistische manier kwamen problemen, uitdagingen en bereikte resultaten naar voren. Het algemeen 
bestuur heeft enkele aanbevelingen gedaan met betrekking tot het te volgen beleid. 

br. Ton Houdé 
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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 buitenland de hoogste verantwoordelijkheid dragen, heeft de redactie aan 
de bestuursleden gevraagd zich in de nieuwsbrief aan de lezers voor te stellen. In de vorige nieuwsbrieven 
kon u kennismaken met br. Ton Houdé en br. Franklin Clemencia. Deze keer is het de beurt aan br. Nico 
Simanjuntak. 

Ik ben geboren op 20 januari 1955 te Pematangsiantar (Noord-Sumatra, Indonesië) in een kroostrijk gezin 
met zes broers en vier zussen. Mijn vader verdiende de kost als onderwijzer en mijn moeder hield een 
winkeltje open. Ons gezin was diepgelovig en op vrij jonge leeftijd hielp ik mee in de kerkgemeenschap. 
Mijn middelbare school deed ik bij de broeders, en onmiddellijk daarna sloot ik me aan bij de congregatie. 

Hun inzet voor de mensen sprak me sterk aan. Hier 
ergens ligt het begin van mijn roeping, die in de loop der 
jaren meer en meer kon rijpen. Ik zie mezelf nu als 
iemand die in de voetsporen treedt van Glorieux en 
uiteraard zijn grote voorbeeld: Jezus. 

Nadat ik een jaar les heb gegeven te Pangururan 
(Sumatra), werd me gevraagd verpleegkunde te studeren 
in Jakarta. Eens het diploma op zak, ging ik aan de slag in 
onze polikliniek te Desa Putera voor een periode van 
zestien jaar (1982 tot 1998). Een in vele opzichten zeer 
leerzame periode! Andere verantwoordelijkheden kwa-
men daar vlug bij. Zo werd ik onder meer gekozen in het 
provinciaal bestuur en kreeg ik een zitje in het bestuur 
van de Yayasan Budi Mulia, die instaat voor het beheren 
van de meeste van de broederscholen. Al deze ervaringen 
hebben me in de goede zin van het woord gevormd. 

In 2001 werd ik gekozen tot provinciaal overste en deze functie bleef de mijne tot in 2010. Provinciaal 
overste zijn is geen gemakkelijke opdracht. Er komt heel wat bij kijken en de diverse problemen die je soms 
moet trachten op te lossen zijn niet min. De opgebouwde ervaring en de vele contacten in het religieuze 
milieu kwamen hier goed van pas, en resulteerden verscheidene keren in samenwerking met andere 
religieuze instituten en organisaties. 

In 2010 en nog een keer in 2016 werd ik in het algemeen bestuur gekozen. Sindsdien verdeel ik mijn tijd 
tussen België en Indonesië. Naast mijn taken in het algemeen bestuur besteed ik veel tijd en energie aan 
projecten in Indonesië. Gedurende enkele jaren heb ik een weeshuis voor jongens in Solo (Gentan, Java) 
mee helpen uitbouwen. Sinds dit jaar help ik mee in de activiteiten van de congregatie in Pangururan. 
Inderdaad, terug naar waar het voor mij begon! 

br. Nico Simanjuntak 

HET LAATSTE WOORD 
De laatste nieuwsbrief van 2017 is uit. Hopelijk mogen de broeders via deze (of digitale) weg, ook volgend 
jaar op uw belangstelling rekenen. 

De redactie wenst u een mooie kersttijd, en een gelukkig, gezond en voorspoedig Nieuwjaar! 

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

Broeder Nico Simanjuntak, lid van het algemeen 
bestuur, verdeelt zijn tijd tussen Indonesië en België. 
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