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

nummer 59, september 2019 

INDONESIË: VERSLAG VAN EEN DIENSTREIS 

In de maand juli waren de broeders Franklin Clemencia en Ton Houde in Indonesië. De twee andere leden 
van het algemeen bestuur voegden zich bij hen en tezamen bezochten ze de communiteiten op Sumatra, 
ontvingen de deelnemers en namen deel aan de internationale vergadering over de vorming, waren 
aanwezig bij het uitspreken van de geloften voor het leven van br. Maksimus Boi en hielden de 
besprekingen van het algemeen bestuur. 

BEZOEK SUMATRA 
Er zijn vier communiteiten op Sumatra. De vier communiteiten, negen scholen en drie internaten op 
Sumatra werden bezocht. Indien mogelijk was er een persoonlijk gesprek met elke broeder en meestal ook 
een conventsgesprek.  

De nieuwste communiteit, 
dichtbij het vliegveld Kua-
lanamu van Medan, wijdt 
zich vooral aan pastorale 
taken en aan het be-
bouwen van een grote lap 
grond dat bij het convent 
hoort. Je vindt er o.a. 
enkele pindavelden, mais-
aanplant, bomen van di-
verse aard zoals mahonie- 
en fruitbomen. Kippen, 
ganzen en honden hebben 
hun eigen plekje ge-
vonden. De broeders ver-
zorgen ook het gehele 
huishouden. Er wordt nog 
uitgekeken naar een 
sociaal project.  

Na Kualanamu kwam 
Pangaruran op het eiland 

Samosir in het Tobameer, aan de beurt. Je treft er oude batakhuizen aan en ook de parochiekerk is in die 
stijl gebouwd. Er is een flinke lagere middelbare school. Die heeft een goede naam, met als gevolg: 
uitpuilende klassen. Omdat veel leerlingen van verre moeten komen is er een internaat bij dat plaats biedt 
aan 115 jongens. Br. Syrillus leidt de school en br. Nico Simanjuntak het internaat. De beide broeders 
begeleidden ook twee jonge broeders die pas van het noviciaat komen. Ze blijven er één jaar, nemen taken 
op zich in het internaat, de parochie of de basisgemeenten, maar krijgen geen eindverantwoordelijkheid. 
Na dat jaar gaan ze naar een andere communiteit om zich te gaan voorbereiden op de beroepsstudie die ze 
gaan doen. 

De nieuwe communauteit van Batang Belimbing, 
nabij Medan op Sumatra. 
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Diep in het binnenland vinden we de 
verst afgelegen communiteit 
namelijk die van Tumba Jae. Er zijn 
drie scholen en een internaat. Vier 
broeders houden het recht. Om de 
twee middelbare scholen en het 
internaat wat meer speelruimte te 
geven zal er een multifunctionele hal 
worden gebouwd, bedoeld voor 
sport, ludieke en spirituele 
activiteiten.  

Zowel in Pangururan als in Tumba 
Jae waren we getuigen van de 
verwelkoming van de nieuwe 
leerlingen. Er werd veel werk van 
gemaakt. 

In Pematangsiantar bezochten we 
vijf scholen, een internaat en een 
kerkhofje waar drie broeders begraven liggen. De hogere middelbare school heeft een zeer goede naam en 
trekt vele leerlingen. 

We kunnen zeggen dat de broeders in Sumatra met enthousiasme en grote toewijding werken en dat deze 
inzet vruchten afwerpt. 

INTERNATIONALE ONTMOETING VORMINGSVERANTWOORDELIJKEN EN ALGEMEEN BESTUUR 
Vrijdag 19 juli begon de ontmoeting van congregationele vormingsverantwoordelijken met het algemeen 
bestuur in Villa Erema – Puncak – gemeente Bogor. Puncak ligt in de bergen en de hoogte werkt 
verkoelend.  

Pater Margo MSF was de enige niet-broeder. Hij helpt de congregatie al heel lang bij kapittels en 
vormingsaangelegenheden en zou dat deze keer ook bij ons doen. 

Er was een ruime vertegen-
woordiging uit Indonesië (7), 2 
broeders uit Brazilië, 3 uit 
Ethiopië, 2 broeders uit Indonesië 
als tolken en het algemeen 
bestuur (4). Om te acclimatiseren 
waren de broeders uit Brazilië en 
Ethiopië enkele dagen eerder naar 
het broederhuis in Gunung Sahari - 
Jakarta - gekomen. Geen overbo-
dige luxe, want het tijdsverschil 
met Brazilië is bijvoorbeeld tien 
uur. 

Een flink deel van de broeders was 
in staat het Engels te begrijpen en 
te spreken, maar in de 
vergaderingen was het werk van 
de tolken, br. Franciscus en br. 
Guido, onontbeerlijk. 

Eeuwenoude Batakse cultuurelementen sieren 
de grote toegangspoort naar de moderne school. 
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Overdag waren er vier sessies en ‘s avonds gewoonlijk nog een kortere vergadering. Het werk in de grote 
vergadering werd afgewisseld met het werk in groepen uit respectievelijk Indonesië, Brazilië en Ethiopië. 
De agendacommissie leidde het werk en paste zonodig het programma aan. 

De doelstellingen waren tweeledig: werken aan congregationele eenheid door elkaar te leren kennen en 
door te horen welke verschillen er zijn tussen de gebieden en waar die verschillen vandaan komen én het 
basisplan van de congregationele vorming leren kennen en zien hoe er in elk land mee gewerkt kan 
worden. 

Elk land had ook één sessie om zichzelf te presenteren. Het viel op dat het over drie grote landen gaat qua 
oppervlakte en qua inwoners, alle drie vrijwel geheel in de tropen, met zeer grote verschillen in de 
samenstelling van de bevolking, in de godsdiensten die overheersen en in de situatie van de congregatie. 
Alle drie de landen zijn rijk bedeeld met problematische situaties en met armoede. 

Een goede sfeer ontbrak niet. Op zondagmiddag bezochten we een nabijgelegen safaripark. ‘s Avonds werd 
er vaak veelstemmig gezongen, de verjaardag van br. Antonio Berek werd niet vergeten etc.  

Het religieuze aspect kwam goed tot zijn recht in de stemmige kapel die het centrum rijk is. 

De laatste opdracht aan de deelnemers was een lijst te maken van die punten waaraan gewerkt moet 
worden in de komende periode in het eigen land, met daarbij aangeduid wie dat werk op zich zou kunnen 
nemen en wanneer het klaar zou moeten zijn. Er is werk aan de winkel. 

Uit de evaluatie bleek dat de deelnemers zeer tevreden waren en dat de doelstellingen grotendeels bereikt 
werden. De bezoeken vóór en na de vergadering aan nabijgelegen communiteiten en projecten, 
completeerden het bezoek. 

GELOFTEN VOOR HET LEVEN 
Het hoogtepunt van de laatste week van ons bezoek was ongetwijfeld het afleggen van de geloften voor 
het leven van br. Maksimus Boi op zondag 28 juli. De plechtigheid vond plaats op het schoolterrein naast 
het broedershuis in Gunung Sahari. Er werd heel wat werk verzet om een gepaste ruimte te creëren, 
stoelen te plaatsen, versieringen aan te brengen en de gehele plechtigheid door te nemen. Daaraan werd 
een groot gedeelte van de 
zaterdag besteed.  

Het broedershuis was overvol, 
maar iedereen vond toch een 
plekje om te slapen. De 
broeders uit nabijgelegen com-
muniteiten waren al vroeg aan-
wezig. Het koor van een van de 
broedersscholen repeteerde de 
gezangen. Heel opvallend waren 
de vele bloemstukken, prachtig 
opgemaakt door twee zusters 
en één van onze broeders. 

Om half tien vertrok de 
processie vanaf het broeders-
huis. De aartsbisschop van 
Jakarta Mgr. Ignatius Suharyo, 
geassisteerd door twee 
priesters, ging voor in de eu-
charistie. De bisschop maakte 
een eenvoudige en prettige 

Br. Januarius Sukirdi (provinciaal overste), br. Maksimus Boi, 
zij aan zij met vader en moeder, de aartsbisschop en br. Ton Houde 

poseren voor een typisch gelegenheidsspandoek. 
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indruk en hij nam ook na de viering de tijd om met de aanwezigen een praatje te maken. Het koor zong 
uitstekend. Na de geanimeerde homilie begon de congregationele plechtigheid. Een ontroerend gedeelte 
daarvan is de zegen van de ouders aan hun zoon. De zoon knielt bij vader en moeder en vraagt hun zegen. 
Later spreekt een familielid uit dat de broeder door de familie wordt afgestaan aan de congregatie en de 
kerk. De bisschop spreekt een gebed uit over de familie en br. Maksimus. 

Een ander moment: de aanwezige broeders verzamelen zich rondom br. Maksimus als deze voor het altaar 
ligt en zingen gezamenlijk een psalm. 

Na afloop van de viering hadden de vele fotografen vrij spel, er werd gespeecht en de schoolkinderen 
toonden hun dansvaardigheden. Een maaltijd voor alle genodigden zorgde voor een waardige afsluiting.  

De maandag werd gebruikt om een bezoek te brengen aan br. Martin Dol die op een terrein woont waar 
wilde dieren - o.a. een tijger, twee kaaimannen, vele apen - en de nodige vogels en roofvogels kans krijgen 
om te herstellen van verwondingen, om later te worden teruggeplaatst in de natuur én waar hij de nodige 
gebouwen heeft om meelwormen te kweken. Na het kweekproces van ongeveer drie maanden worden de 
wormen verkocht om o.a. als visvoer te worden gebruikt. De opbrengst is voor sociale activiteiten. Een 
achttal mensen heeft er bovendien een betaalde baan mee. Een mooi project. 

Tegen de middag bezochten we de drie scholen in Bogor, de vernieuwde kliniek en het broedershuis. Daar 
gebruikten we het middagmaal en was er gelegenheid om een praatje maken met br. Kanisius, de oudste 
broeder van Indonesische afkomst en met de andere broeders van de communiteit. 

In de namiddag kregen we een indruk van één van de klinieken die door br. Konrad worden geleid. Ze 
liggen in het binnenland in een echt moslimgebied. De huisvesting is simpel. Vele mensen met weinig 
financiële middelen worden er geattendeerd. Br. Konrad en zijn medewerkers zijn er geaccepteerd. Daarbij 
heeft zeker een rol gespeeld dat een deel van de medewerkers uit de plaats zelf komt. 

AFSCHEID 
Maandagavond stond in het teken van het afscheid zowel van onze broeders uit Ethiopië en Brazilië als van 
br. Yosafat die naar Pangkalpinang zou vertrekken. De broeders uit het buitenland waren meer als 
tevreden over de ontvangst in Indonesië en met name ook in het convent van Gunung Sahari. Ze voelden 
zich echte medebroeders van de broeders in Indonesië. Dinsdagavond vertrokken ze van de nieuwe 
luchthaven van Jakarta. Wij bleven nog enkele dagen om te vergaderen en het bezoek af te sluiten. Vrijdag 
2 augustus vertrokken br. Franklin en ik naar Schiphol terwijl br. Nico al terug was bij zijn jongens op het 
internaat in het internaat van Pangururan. Hartelijk dank aan de broeders in Indonesië. Het was de moeite 
waard en jullie zijn uitstekende gastheren en medebroeders geweest. 

br. Ton Houde 

 
HET LAATSTE WOORD 
De Nederlandse provincie hield kapittel van 20 tot en 
met 22 augustus. Het huidige bestuur werd herkozen: 
br. Jan Klein Overmeen (provinciaal overste), br. Theo 
van den Boer (plaatsvervanger) en br. Jan van der Steen 
(raadslid). 

 

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


	Indonesië: verslag van een dienstreis
	Bezoek Sumatra
	Internationale ontmoeting vormingsverantwoordelijken en algemeen bestuur
	Geloften voor het leven
	Afscheid

	Het laatste woord

