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

nummer 58, juni 2019 

VERGADERING IN ROME 
Van 22 tot 24 mei werd de halfjaarlijkse vergadering van de USG, dat is vertaald de Unie van Algemene 
Oversten van mannelijke congregaties van pauselijk recht, gehouden in Rome. Onze congregatie maakt 
daar deel van uit en wordt vertegenwoordigd door de algemeen overste. 

Er was veel aandacht voor thema`s van de wereldkerk, zoals de speciale missiemaand in oktober, de 
aanpak van grensoverschrijdend gedrag in de kerk naar aanleiding van de speciale bijeenkomst in Rome dit 

jaar over dat onderwerp, zorgen om de schepping zoals uitgedrukt in Laudato Si en waaraan dit jaar 
speciaal aandacht geschonken zal worden in de bisschoppensynode over Amazonia. In het teken van 
Laudato Si werd één van de eucharistievieringen in de open lucht gehouden, tussen de bomen en bij het 
meer. Een inspirerend gebeuren. 

De USG is gewoonlijk rechtstreeks betrokken bij de bisschoppensynodes omdat zij een aantal leden mogen 
voordragen die dan door de paus kunnen worden benoemd tot stemgerechtigd lid van de betreffende 
synode. 

Aangezien het bestuur van de USG was vernieuwd en er ook een nieuwe secretaris generaal is benoemd, 
werd er ook gebrainstormd over de werking van de komende drie jaar. Er werd bijvoorbeeld aangedrongen 
op meer samenwerking met de organisatie van de vrouwelijke algemeen oversten de UISG. 
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Zoals gebruikelijk was er ook een 
avondvergadering voor de alge-
meen oversten van de broedercon-
gregaties. Eén van de vruchten van 
het contact tussen broedercongre-
gaties is de oprichting van “Tutti 
siamo fratelli”, “Wij zijn allen 
broeders”, een samenwerkingsver-
band van broedercongregaties dat 
zich richt op de broederroeping en 
daarvoor ook regelmatig in Rome 
ontmoetingsmiddagen en vieringen 
organiseert. 

Deze vergaderingen zijn ook belang-
rijk voor de contacten met de 
“Congregatie voor de Instituten van 
Godgewijd Leven en Sociëteiten van 
Apostolisch Leven”. De congregatio-
nele contacten met Rome verlopen 

grotendeels met dit curie-orgaan. De prefect of de algemeen secretaris bezoeken vrijwel altijd de 
ontmoetingen van de USG. Ook deze keer was dat het geval in de persoon van Mgr. José Rodríguez 
Carballo. 

br. Ton Houde 

 
BEZOEK AAN “TEN ROODEN DUYFHUYZE” IN SINT-DENIJS 
 

Maandag 6 mei bezochten Zusters van Barmhartigheid 
uit Ronse en Broeders van Onze-Lieve-Vrouw van 
Lourdes uit Oostakker, de hoeve “ten rooden 
duyfhuyze” in St. Denijs. De hoeve die dateert van 
omstreeks 1500 is het geboortehuis van Glorieux, 
stichter van beide congregaties. De hoeve is nooit 
eigendom geweest van de familie Glorieux. Gedurende 
een aantal jaren werd die door de ouders van Glorieux 
gepacht. De huidige eigenaren Johan en Mia Van-
hemmens hebben er een veebedrijf, hun zoon Willem 
baat de hoeveslagerij uit en binnenkort komen er drie 
vakantiewoningen en een camping klaar. In vrij korte 
tijd heeft de oude hoeve een vernieuwd aanschijn 
gekregen. 

De herinnering aan Glorieux is levend door o.a. een 
klein kapelletje iets voor de ingang van de hoeve met 
daarin beeld van br. José Janssens. De familie heeft 
ruimte gereserveerd in de gebouwen van de oude 
boerderij om in de toekomst een klein museum te 
wijden aan de herinnering van Glorieux. 
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De ontvangst was allervriendelijkst; Johan en Mia hebben in het verleden ook kennis gemaakt met de 
broeders in Oostakker. 

Zeer de moeite waard was ook het bezoek aan de parochiekerk in St. Denijs. Een oude, mooie en goed 
onderhouden kerk met diverse kunstschatten, waaronder de doopvont waar Glorieux en zijn vele broers 
en zussen werden gedoopt. De kerk blijft bij de tijd, want er hangt ook een nieuwe en aansprekende 
kruisweg. 

br. Ton Houde 

ONTMOETING ALGEMEEN BESTUUR MET VORMINGSVERANTWOORDELIJKEN 
Van 19 tot en met 26 juli zal in Villa Erema – Puncak – Bogor een studiebijeenkomst worden gehouden van 
de vormingsverantwoordelijken uit Indonesië, Brazilië en Ethiopië met het algemeen bestuur. De aandacht 
gaat vooral uit naar het congregationeel vormingsprogramma en het werken ermee. Heel belangrijk is ook 
het kennen van elkaar en de zo verschillende omstandigheden in de gebieden. Met het laatste hopen we 
ook een bijdrage te leveren aan eenheid en verbondenheid in de congregatie. 

IN DE KIJKER: BOEKVOORSTELLINGEN 
In 2010 werd het boek 175 jaar goede 
werken voorgesteld in Oostakker. Het boek 
beschrijft aan de hand van foto’s de 
plaatsen waar de broeders gewoond en 
gewerkt hebben (en dit nog steeds doen) en 
telt 360 bladzijden. Een aanrader, ware het 
niet … dat de tekst alleen in het Nederlands 
beschikbaar was. Nadat in februari een 
variant in het Portugees van de pers rolde, 
is deze maand juni ook een Engelstalige 
versie gereed gesteld. 

In 1980 bestond de congregatie 150 jaar en 
naar aanleiding hiervan had het algemeen 
bestuur aan br. Edesius Boerrigter gevraagd 
een gedenkboek te schrijven over de 
geschiedenis van de congregatie. Hij heeft 
deze opdracht met schroom maar toch 
graag aanvaard en het resultaat was het 
boek 150 jaar lang broeders van goede 
werken. Ook dit boek werd in het Engels 
vertaald door br. Hugo Verhulst met 
medewerking van br. Henk Gal, en 
uitgegeven door het secretariaat van het 
algemeen bestuur. 

Het algemeen bestuur zal beide versies 
voorstellen en aanbieden tijdens de 
internationale samenkomst over vorming 
en opleiding in Indonesië (juli). 

BINDMIDDEL : SPIRITUALITEIT 
Om de eigen spiritualiteit van de stichter binnen de congregatie beter te leren kennen en te bevorderen 
zijn er vijf boekjes gemaakt die hier specifiek over gaan. Broeder Polykarpus Sin Siong heeft deze brochures 
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in het Indonesisch omgezet en de drukkerij in Desa Putera zorgt voor de exemplaren. Zij hebben reeds hun 
nut bewezen voor de vorming in Brazilië en Ethiopië. 

RECTOR LUCIEN LOOTENS 
 
Na 36 jaar rector van de Broeders van Oostakker te zijn geweest, 
heeft de Zeereerwaarde Heer Lucien Lootens om gezondheids-
redenen afscheid moeten nemen van Oostakker. Hij heeft 
decennialang het wel en wee gedeeld van de broeders en ook 
voor het Instituut te Oostakker heeft hij grote verdiensten. 

Trouw voorgaan in de dagelijkse eucharistieviering, degelijke 
bezinningsmomenten leiden en voorbereiden, de uitvaartdienst 
en met name de homilie voor onze overleden broeders 
verzorgen, waren taken die hij met grote verantwoordelijkheids-
zin op zich nam. 

De verpleging die hij nodig heeft, maakt een verblijf in een 
verzorgingscentrum noodzakelijk. 

KOMEN EN GAAN 
 
Deze broeders zullen van een deugddoende vakantie genieten:  

 br. Pedro Goossens (uit Brazilië)  van 4 augustus tot 7 oktober 
 br. Hugo Verhulst (uit Ethiopië)  van 5 augustus tot 8 oktober 
 br. Eric Claeys (uit RD Congo)  van 3 juli tot begin september 

NIEUWE HUISBESTUUR IN DEPOORTER-EINDHOVEN 
 
Na overleg met de broeders is br. Jan van der Steen benoemd tot vicaris van communiteit Depoorter, en de 
broeders Frans Pikkemaat en Cor Warmerdam hebben hun activiteiten in het huisbestuur beëindigd. Br. 
Leon Jansen gaat door als overste. 

HET LAATSTE WOORD 
 
De Indonesische broeders Yohannes Rahaq Wutun, Albertus Insantuan and Yohannes Maria Vianney 
Sengkoen leggen op 1 juli de eerste geloften af in Lawang. 

Br. Maksimus Boi zal op 28 juli in Gunung Sahari de geloften voor het leven afleggen. 

Namens allen: onze gelukwensen ! 

Wij wensen u een goede zomertijd en een ontspannende vakantie ! 

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


