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BERITA DEWAN PIMPINAN UMUM 
KONGREGASI BRUDER SANTA PERAWAN MARIA DARI LOURDES 

nomor 58, Juni 2019 

SIDANG DI ROMA 

Dari tanggal 22 sampai 24 Mei sidang setengah tahunan USG, Uni para pemimpin umum kongregasi-
kongregasi pria yang berstatus kepausan, diselenggarakan di Roma. Kongregasi kita ikut mengambil bagian 
dan diwakili oleh pemimpin umum. 

Banyak perhatian tercurah untuk tema-tema Gereja universal, seperti Oktober bulan misi, penanganan 
masalah kelakuan melewati batas di dalam gereja sehubungan dengan sidang istimewa mengenai masalah 

tersebut di Roma tahun ini, kepedulian akan penciptaan seperti termaktub dalam dokumen Laudato Si dan 
yang dalam tahun ini mendapat perhatian besar dalam synode para uskup mengenai Amazonia. Sejalan 
dengan isi Laudato Si, maka salah satu perayaan Ekaristi diselenggarakan di udara terbuka di tengah 
pepohonan dan di tepi danau. Suatu peristiwa yang inspiratif.  

Sidang USG biasanya dikaitkan dengan penyelenggaraan synode para uskup karena USG diperbolehkan 
mengajukan sejumlah nama yang oleh Paus bisa ditunjuk sebagai anggota dengan hak suara dalam synode 
para uskup.  

Berhubung dengan pembaharuan dewan pimpinan USG disertai pengangkatan sekretaris jendral baru, 
maka sidang dilanjutkan dengan diskusi mengenai rencana kerja untuk tiga tahun ke depan. Antara lain 
diajukan usul untuk meningkatkan kerjasama dengan UISG, organisasi para pemimpin umum kongregasi-
kongregasi perempuan.  
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Seperti biasa diselenggarakan juga 
pertemuan sore hari untuk para 
pemimpin umum kongregasi-
kongregasi bruder. Salah satu hasil 
pertemuan antar kongregasi bruder 
adalah didirikannya “Tutti siamo 
fratelli”, “Kita semua adalah 
saudara”, badan kerjasama 
kongregasi-kongregasi bruder yang 
menangani kegiatan promosi 
panggilan menjadi bruder dan untuk 
itu secara teratur 
menyelenggarakan pertemuan-
pertemuan dan perayaan-perayaan 
di Roma.  

Pertemuan-pertemuan ini juga 
penting untuk membina hubungan 
dengan “Kongregasi pemerhati 
lembaga-lembaga Hidup Bakti dan 

tarekat-tarekat Hidup Kerasulan”. Kebanyakan kontak antara kongregasi dengan Roma diadakan lewat 
badan curie ini. Prefek (ketua) atau sekretaris jendral Kongregasi ini hampir selalu menghadiri sidang USG. 
Kali ini yang hadir adalah Mgr. José Rodríguez Carballo. 

br. Ton Houde 

KUNJUNGAN KE “TEN ROODEN DUYFHUYZE” DI SINT-DENIJS 

Senin tanggal 6 Mei sejumlah suster Belas Kasih dari 
Ronse dan bruder Santa Perawan Maria dari Lourdes 
dari Oostakker, berwisata ke lahan peternakan “ten 
rooden duyfhuyze” di St. Denijs. Peternakan ini ada 
sejak sekitar tahun 1500 dan adalah tempat kelahiran 
Glorieux, bapa pendiri kedua kongregasi. Peternakan 
pernah menjadi milik keluarga Glorieux. Selama 
bertahun-tahun lahan peternakan ini disewa oleh 
orangtua Glorieux. Pemilik sekarang Johan dan Mia 
Van-hemmens menjadikan lahan sebuah peternakan 
hewan. Willem, putera mereka meneruskan usaha 
pemotongan ternak tetapi tak lama lagi akan 
mendirikan tiga rumah liburan dengan lapangan kemah 
(camping). Dalam waktu dekat lahan peternakan akan 
berubah tampilannya.  

Kenangan akan Glorieux dipertahankan antara lain 
dengan adanya kapel kecil di dekat gerbang masuk. Di 
dalamnya ada patung karya br. José Janssens. Keluarga 
pemilik sekarang sudah menyediakan tempat berupa 
bangunan-bangunan peternakan lama untuk di 
kemudian hari membuka museum kecil mengenang 
Glorieux. 
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Para tamu disambut hangat oleh Johan dan Mia yang di masa lalu pernah berkenalan dengan para bruder 
di Oostakker. 

Kunjungan ke gereja paroki di St. Denijs juga sangat mengesankan. Sebuah gereja tua yang dipelihara 
dengan baik dan bagus berhiaskan berbagai barang seni, antara lain bejana permandian tempat antara lain 
Glorieux dan banyak saudara-saudarinya dipermandikan. Ternyata gereja tidak ketinggalan jaman, karena 
di dalamnya terdapat stasi-stasi jalan salib yang baru dan bagus. 

br. Ton Houde 

PERTEMUAN DEWAN PIMPINAN UMUM DENGAN PARA PENANGGUNGJAWAB PEMBINAAN 

Dari tanggal 19 sampai dengan 26 Juli 2019 akan diselenggarakan loka karya antara dewan pimpinan 
umum dengan para penanggungjawab pembinaan dari Indonesia, Brasil dan Ethiopia bertempat di Villa 
Erema – Puncak – Bogor – Indonesia. Tema utama adalah pembicaraan mengenai program pembinaan 
dalam kongregasi dan kegiatan terkait. Yang juga sangat penting ialah saling berkenalan dan mengenali 
perbedaan keadaan wilayah masing-masing. Dengan mengenali perbedaan keadaan di masing-masing 
wilayah kami berharap dapat dibangun kesatuan dan ikatan di dalam kongregasi.  

MENEROPONG PELUNCURAN BUKU 
Pada tahun 2010 di Oostakker 
diluncurkan buku berjudul 175 tahun 
Karya Mulia. 

Foto-foto dalam buku setebal 360 
halaman itu memperkenalkan tempat-
tempat di mana para bruder pernah 
tinggal dan (sampai sekarang masih) 
bekerja. Sayang hanya tersedia buku 
dengan teks berbahasa Belanda. Dalam 
bulan Februari sudah dicetak versi 
berbahasa Portugis. Pada bulan Juni ini 
tersedia juga versi berbahasa Inggeris.  

Pada tahun 1980 kongregasi sudah 
berumur 150 tahun dan dewan pimpinan 
umum meminta br. Edesius Boerrigter 
menulis buku peringatan sejarah 
kongregasi. Br. Edesius menyanggupi 
permintaan dan hasilnya adalah buku 
berjudul 150 jaar lang broeders van 
goede werken (150 tahun bruder Karya 
Mulia). 

Buku diterjemahkan ke bahasa Ingeris 
oleh br. Hugo Verhulst dalam kerjasama 
dengan br. Henk Gal, dan diterbitkan 
oleh sekretariat dewan pimpinan umum. 

Dewan pimpinan umum akan 
memperkenalkan kedua versi buku dan membagikannya kepada para peserta pertemuan internasional 
mengenai pembinaan dan pendidikan di Indonesia bulan Juli mendatang. 
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SARANA PENGIKAT: SPIRITUALITAS 
Untuk mengenali dan memajukan penghayatan spiritualitas bapa Pendiri di dalam kongregasi dengan lebih 
baik, tersedia lima buku khusus mengenai hal ini. Bruder Polykarpus Sin Siong menerjemahkannya ke 
dalam bahasa Indonesia dan penyebarannya ditangani oleh percetakan Desa Putera. Sudah terbukti 
kegunaannya untuk pembinaan di Brasil dan Ethiopia. 

REKTOR LUCIEN LOOTENS 

Setelah selama 36 tahun menjabat rektor para bruder di 
Oostakker, yang terhormat pastor Lucien Lootens meletakkan 
jabatan karena alasan kesehatan. Berpuluh tahun beliau berbagi 
suka duka dengan para bruder dan beliau telah 
menyumbangkan jasa besar beliau untuk komunitas di 
Oostakker.  

Setia memimpin perayaan Ekaristi harian, mempersiapkan dan 
membimbing hari-hari retret dan rekoleksi, melaksanakan 
upacara penguburan dan terutama menyampaikan homili untuk 
para bruder yang meninggaldunia merupakan tugas yang beliau 
pikul dan laksanakan dengan rasa tanggungjawab yang besar.  

Perawatan kesehatan yang beliau perlukan memaksa beliau 
tinggal di rumah perawatan selanjutnya.  

YANG DATANG DAN YANG PERGI 

Berikut nama-nama bruder yang datang untuk menikmati masa berlibur:  

• br. Pedro Goossens (dari Brasil)  dari 4 Agustus sampai 7 Oktober 
• br. Hugo Verhulst (dari Ethiopia)  dari 5 Agustus sampai 8 Oktober 
• br. Eric Claeys (dari republik Congo)  dari 3 Juli sampai awal September 

DEWAN LOKAL BARU UNTUK KOMUNITAS DEPOORTER-EINDHOVEN 

Menyusul pembicaraan dengan para bruder, br. Jan van der Steen diangkat menjadi wakil pimpinan 
komunitas Depoorter, br. Frans Pikkemaat dan Cor Warmerdam telah mengakhiri kegiatan mereka dalam 
dewan lokal. Br. Leon Jansen melanjutkan tugas sebagai pemimpin komunitas. 

AKHIR KATA 

Para bruder Yohannes Rahaq Wutun, Albertus Insantuan dan Yohannes Maria Vianney Sengkoen akan 
mengucapkan prasetya pertama mereka pada tanggal 1 Juli di Lawang – Indonesia. 

Br. Maksimus Boi akan mengucapkan prasetya seumur hidupnya pada tanggal 28 Juli di komunitas Gunung 
Sahari - Jakarta.  

Atas nama semua bruder kami ucapkan Selamat!  

Selamat menikmati liburan musim panas! 
 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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