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BRAZILIË
Van 8 tot en met 23 april 2018 was het gehele algemeen bestuur in Brazilië. Hierna volgt een uitgebreid
relaas van het bezoek van het algemeen bestuur aan de broeders en projecten in Brazilië.
In Sabará – voorstad van Belo Horizonte met ongeveer 140.000 inwoners – bezochten we de broeders en
de pastoor die wonen in een wijk van de periferie. In principe is elke wijk van de periferie relatief arm en is
er weinig infrastructuur. Deze wijk heeft naast degelijke huizen ook veel bouwsels op steile en gevaarlijke
hellingen, zeer moeilijk te bereiken in tijden van regen. Er zijn nog veel onverharde straten en paden. De
wijk kan genieten van de kwalijke geuren van een vuilnisstortplaats en van het stof van een grintbedrijf.
De communiteit bestaat uit vier
personen, twee geprofeste broeders en
twee novicen. De vorming van de
novicen is een belangrijke opgave van
de communiteit en daarnaast leveren
alle broeders allerlei hand- en
spandiensten in de parochie. Dit zijn o.a.
vormselcatechese, activiteiten met de
jeugd, toerustingsbijeenkomsten voor
de leken die meewerken in de pastorale
activiteiten,
Vincentiusverenigingen,
pastoraal in de gevangenis van Sabará.
Br. Herbert woont in Rosal, een klein
plaatsje in de staat Rio de Janeiro. Hij
werkt als kapelaan in de grote parochie
van Bom Jesus do Itabapoana. Rosal ligt
in de bergen, op ruim dertig kilometer
van Bom Jesus. Door de hoogte is het er
wat koeler en br. Herbert kan dat zeer waarderen. Hij bedient Rosal en nog twee andere plaatsen.
Daarnaast kan hij ook gevraagd worden om diensten te verrichten in Bom Jesus.
Dit jaar is br. Herbert 50 jaar in Brazilië. Hij heeft de roerige beginjaren meegemaakt, werkte in het
onderwijs, studeerde later theologie en werd priester, was pastoor en nu kapelaan en hoopt dat nog lange
tijd vol te houden. Hij is gelukkig in Rosal. Br. Herbert heeft de eerste aanzet gegeven voor de
roepingenpastoraal van onze congregatie in Brazilië. Hij is de trouwe vertaler voor de congregationele
stukken in het Portugees.
In de vallei van de rivier de Jequitinhonha, een droog en arm gebied, hebben de broeders gewoond en
gewerkt in Joaima, Almenara en Jordânia. In de laatste plaats wonen en werken nog steeds drie broeders.
Dat het een arm gebied was, was een belangrijke reden voor de broeders om zich daar te vestigen. De
broeders hielpen mee aan de opbouw van het nieuwe bisdom Almenara, bij Caritas, als pastoor, in de
administratie, bij koren, als begeleider van de catechisten in het hele bisdom, etc.
In Jordânia wijden de broeders zich aan Lar Glorieux, een tehuis voor verzorgingsbehoeftige bejaarden en
enkele jongeren die blijvende verzorging nodig hebben, aan armenzorg, aan begeleiding van mensen met
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een verslavingsprobleem, aan ondersteuning van eigen medebroeders op leeftijd. Er is een goede
samenwerking met de pastoor die altijd op de hulp van de broeders kan rekenen.
Br. Pedro ondersteunt in Almenara de dames van de groep 8 maart ook wel de Maria’s van Lourdes
genoemd. Deze groep deelt mee in de inspiratie van Glorieux en die van de Broeders van Onze-LieveVrouw van Lourdes en helpt de individuele leden zich elk op hun plaats in te zetten voor met name
vrouwen in achterstandssituaties. Soms zijn er projecten van de groep als geheel of van enkele leden. Een
project dat op mij veel indruk maakte, is een project voor vrouwen in de gevangenis.
Het huis in Betim heeft vele functies. Het is het centrale huis voor de broeders in Brazilië waar kapittels en
ontmoetingen worden georganiseerd, het is vormingshuis voor aspiranten en postulanten, er kunnen
gasten worden ontvangen en er is ook een sociaal centrum gevestigd. De huisvesting van de broeders en
kandidaten werd in 2016 aangepast en is nu uitstekend.
Het sociaal centrum biedt een uitstekende infrastructuur voor activiteiten voor drie wijken. Het zijn alle
wijken in de periferie, achterstandswijken met weinig voorzieningen en rijk aan problemen. Onder die
problemen vallen drugsproblemen, geweld zowel binnen als buitenshuis, mensen met weinig opleiding,
werkeloosheid. Brazilië zit in een financiële crisis, waardoor de werkeloosheid is opgelopen. Een zware
politieke crisis maakt de toekomst onvoorspelbaar.
Vier lagere scholen maken gebruik van het centrum voor sport, spel en bijscholing. ’s Morgens volgen de
kinderen de lessen op school en zij komen `s middags naar het centrum (of omgekeerd). De gemeente
Betim betaalt de activiteiten en het
personeel dat daarvoor nodig is. Een
maaltijd is inbegrepen.
Daarnaast zijn er cursussen (knippen en
naaien, computerlessen, schilderen), er
is psychologische ondersteuning voor
jong en oud, jongeren worden geholpen
om een levensproject te schrijven, er is
sport en dans, er worden excursies
georganiseerd, bepaalde feesten zoals
Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes en het
feest van Glorieux (het centrum heet
Obra Social Glorieux) worden gevierd. Er
zijn activiteiten voor alle leeftijden.
Naast beroepskrachten zijn er vele
vrijwilligers die een bijdrage leveren.

Broeder Herman Yosef Gultom bij de knip- en naaicursus.

Met het bestuur van de pro-provincie
Brazilië werd stilgestaan bij de huidige
situatie. Een zware opdracht ligt bij de vorming van de kandidaten. Op dit moment is er één aspirant en
zijn er drie postulanten en twee novicen. Ook zijn er contacten met nieuwe mogelijke kandidaten.
We hebben mooie momenten meegemaakt in Betim, zoals een bezinningsdag met originele gebedsdiensten, een feestelijke eucharistieviering gevolgd door een gezellig samen-zijn en een feestelijke
churrascinho (een soort barbecue), pogingen van kandidaten en Braziliaanse broeders én bezoekers om
elkaar in het Engels of wat daarop leek te begrijpen.
Voor de bezoekers is het heel zinvol geweest, want het is anders iets met eigen ogen te kunnen zien en
mee te maken dan er alleen over te horen praten. Dat gold ook voor kandidaten en broeders. Het werd
ineens tastbaar dat de congregatie zich niet beperkt tot Brazilië. Bij elkaar horen werd tastbaar.
br. Ton Houdé
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ZUSTERS EN BROEDERS SAMEN OP UITSTAP
Dinsdag 22 mei 2018: Zusters van Ronse en Broeders van Oostakker zijn samen op een halve daguitstap
naar het waterproductiecentrum van De Watergroep spaarbekken en zuiveringsstation Evergem-Kluizen.

Met dank aan br. Paul Daemen

BIJEENKOMST IN ROME
ASSEMBLEE VAN DE UNIE VAN ALGEMENE OVERSTEN
Twee keer per jaar vindt er in Rome een assemblee plaats van de USG dat is vertaald Unie van Algemeen
Oversten van mannelijk religieus leven van pauselijk recht. Er zijn 212 ordes of congregaties bij
aangesloten. Voor de vrouwen bestaat een soortgelijke organisatie, de UISG.
Naast de grote ordes en congregaties zoals Jezuïeten, Franciscanen, Kapucijnen, Dominicanen, Salesianen,
Broeders van de Christelijke Scholen, Broeders Maristen, nemen er ook kleinere congregaties zoals die van
ons aan deel.
Voor onze congregatie is het belangrijk voeling te houden met het religieus leven wereldwijd en daar
bieden deze ontmoetingen gelegenheid toe. Indien mogelijk geven de prefect en/of de secretaris van de
congregatie van de religieuzen gedurende enige tijd acte de présence waarbij naar voren komt aan welke
zaken gewerkt wordt. De huidige paus heeft de assemblee al twee maal ontvangen en is zeer openhartig
en uitvoerig ingegaan op de vragen die gesteld werden.
Deze keer werd de assemblee gehouden van 23 tot en met 25 mei in Casa del Divin Maestro dichtbij Castel
Gandolfo. Het is een retraitehuis van de paters Paulinos.
Het thema van deze assemblee was luisteren naar de jeugd en stond in het teken van de komende synode
van de bisschoppen over de jeugd. Twee secretarissen van de synode gingen uitvoerig in op de
voorbereidingen en de totstandkoming van het werkdocument dat in de maand juni verwacht kan worden.
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Belangrijke elementen voor dat werkdocument is de antwoorden op enquêtes onder de jeugd van alle
bisdommen en op de uitkomsten van de presynode die voor vertegenwoordigers van de jeugd gehouden
werd in Rome. Aanwezig waren vertegenwoordigers van de katholieke jeugd, van andere godsdiensten en
van niet-gelovigen. De paus dringt aan op een dialoog met alle jongeren.
Op de synode zal ook gesproken worden over de roepingen, maar daarbij zal het niet alleen gaan over
priesterroepingen en roepingen tot het religieuze leven, maar ook over de roeping tot het huwelijk, over
de roeping van de leken in de kerk, over de roeping tot maatschappelijke functies.
Op deze assemblee waren er getuigenissen van jonge religieuzen én leken die spraken over hun ervaringen
in Aleppo, Brazilië, Colombia, Kroatië, de Filippijnen, Portugal. Onder hen een jonge vrouw die meewerkt
met de Franciscanen in São Paulo en een lekenmedewerker van de broeders van Johannes de Deo die liet
horen hoe hij én zijn vrouw op verschillende wijzen al jaren werkzaam zijn als missionaris.
Naast deze rijke getuigenissen was er ook een zeer interessante inleiding getiteld Young people, the faith
and vocational discernment. De inleider was Pater Eunan McDonell een Ierse Salesiaan. Hij ging vooral in
op het moeilijke proces van begeleiding en onderscheiding van roepingen tot religieus en priesterleven in
de kerk. Eén van de aanbevelingen van hem was dat roepingenpastoraal de jongeren moet respecteren en
moet helpen de echte roeping van de jongere in kwestie op het spoor te komen en hem moet oriënteren
waar hij zijn roeping zou kunnen realiseren. Daarmee onderstrepend dat roepingenpastoraal zich niet mag
blindstaren op de eigen congregatie.
De assemblee koos uit zijn midden tien vertegenwoordigers die zullen deelnemen aan de
bisschoppensynode over de jeugd die in oktober van dit jaar in Rome zal plaatsvinden.
br. Ton Houdé

ETHIOPIË
Zorg en directe hulp aan daklozen was een van de
eerste projecten van de broeders toen zij in Addis
Abeba aan de slag gingen. Een maaltijd, mogelijkheid
tot ontspanning, wasgelegenheid, desgevraagd een
medisch onderzoek, … In samenspraak met de lokale
overheid is er jaarlijks een moment waarop deze
mensen verwend worden met een extraatje. Dit jaar
werden dekens uitgedeeld. Geen overbodige luxe voor
wie geen dak boven het hoofd heeft. Op de foto krijgt
een van de vaste klanten zijn deken uit handen van
broeder Hugo Verhulst.

HET LAATSTE WOORD
De Indonesische broeders Herkulan Harjono en Matheus Amuna zullen op 2 juli de eerste geloften
uitspreken in het noviciaat van Lawang. Namens allen: onze gelukwensen !
Wij wensen u een goede zomertijd en een ontspannende vakantie !

GENERALAAT
SINT-JOZEFSTRAAT 1
9041 OOSTAKKER (BELGIË)

GENERALAAT.FNDL@TELENET.BE
HTTP://BROEDERS-OLV-LOURDES.WEEBLY.COM/
(+32) 09 251 01 85
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