
 1 

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

nummer 60, februari 2020 

BRAZILIË: DE JONGE BOOM DRAAGT GOEDE VRUCHTEN 

Broeder Theo van den Boer en br. Ton Houdé reisden samen naar Brazilië. Zij bezochten de broeders en de 
projecten, en waren aanwezig bij de eerste professie van broeders Edenilson Gonçalves Coelho en Renan 
Sebastião Nunes. 

Op 2 februari 2020 spraken de broeders Edenilson 
Gonçalves Coelho en Renan Sebastião Nunes hun 
eerste geloften uit in Betim, Brazilië. Elf jaar 
gingen voorbij na de laatste eerste geloften in 
Brazilië. 

Br. Ton Houdé reisde af om de geloften af te 
nemen en br. Theo van den Boer was uitgenodigd 
door de broeders van Brazilië, om hem te ver-
gezellen. Br. Theo bezocht als algemeen overste 
Brazilië vele malen en kreeg nu de gelegenheid te 
zien wat er in de laatste vijf jaren was veranderd. 

Bij dit bezoek speelde het weer een belangrijke 
rol. Heel kort voor aankomst van de twee broe-
ders was een gedeelte van Brazilië getroffen door 
noodweer en zeer zware regenval, met als gevolg: 

overstromingen, grondverschuivingen, ingestorte huizen, doden, ge-
wonden en grote schade. Minas Gerais, de staat waar de meeste 
broeders wonen, was het zwaarst getroffen. Dat gold met name voor 
Belo Horizonte, Betim en Sabará. In de laatste twee plaatsen zijn 
communiteiten van de broeders. Steeds konden er nieuwe, zware 
buien plaatsvinden, zodat het zich verplaatsen een ongewisse aan-
gelegenheid was. Voor de bezoekers is alles goed verlopen, maar dat 
geldt helaas niet voor vele bewoners van Minas Gerais: men betreurt 
44 slachtoffers. 

Bij terugkomst was het de storm Ciara die West-Europa teisterde en 
er voor zorgde dat vele vluchten geannuleerd moesten worden. De 
reizigers waren de storm nog net voor en kwamen zonder problemen 
op vliegveld Zaventem in Brussel aan. 

Het hoogtepunt van het bezoek was de professie zelf op zondag 2 
februari, feestdag van Maria Lichtmis. Het is ook de dag waarop de 
kerk speciale aandacht vraagt voor het religieuze leven. De professie 
vond plaats in een van de kerken van de parochie Divino Pai Eterno in 
Betim, waar de communiteit gevestigd is. Er was belangstelling van 
familie, vrienden en bekenden van de broeders, van parochies waar 
de broeders diensten verlenen en van vele religieuzen van andere 
congregaties, zoals de Fraters van Tilburg. 

Broeder Renan, begeleid door zijn ouders. 

Br. Edenilson spreekt een dankwoord 
uit namens beide broeders. 
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Br. Renan werd bij de intredeprocessie begeleid door zijn ouders en br. Edenilson door zijn broer Edivaldo. 
Na de homilie vond de ceremonie van het afleggen van de geloften plaats, met daarin een dialoog tussen 
de algemene overste en de twee broeders over hun bedoelingen, het afleggen van de geloften zelf met de 
ondertekening van het gelofteformulier, het overhandigen van het professiekruis en de ring met daarop 
het congregatie-embleem. Alle aanwezige religieuzen kwamen op het altaar om het congregatielied mee te 
zingen. De eucharistieviering vervolgde zijn normale verloop en aan het eind daarvan sprak br. Ton Houdé 
de aanwezigen toe, bedankte br. Edenilson mede namens br. Renan, kregen alle aanwezigen de 
gelegenheid de nieuw geprofeste broeders te feliciteren en volgde een warme maaltijd in het Sociaal 
Centrum Glorieux. Een mooie dag die heel wat voorbereiding vroeg van broeders en vrijwilligers. In een 
goede sfeer kwam alles voor elkaar. Kerk en Sociaal Centrum waren in korte tijd weer teruggebracht in hun 
normale doen. 

In Betim kon worden kennis gemaakt met enkele nieuwe kandidaten voor het broederleven. In de 
komende maanden wordt duidelijk wie daadwerkelijk het vormingsproces instapt. 

Br. Herbert de Gier werd bezocht in Rosal in de staat Rio de Janeiro. De stad waartoe Rosal behoort was 
ook getroffen door het water. Mensen waren nog bezig hun huizen schoon te maken van de 

modderstromen. Niet meer te gebruiken huisraad en 
meubels stonden op straat. De gemeentediensten 
probeerden de straten schoon te spuiten en de 
overblijfselen van de overstroming weg te werken. Een 
brug naar Rosal was enige tijd buiten werking geweest, 
maar was nu weer in gebruik. 

Br. Herbert is priester en bedient een drietal dorpen in 
de bergen. Daarnaast assisteert hij soms in de hoofdkerk 
van de parochie van Bom Jesus de Itabapoama. De drie 
dorpen waarin hij voorgaat, behoren tot die parochie. Hij 
stelt het goed, maar zijn gezondheid kan beter. Daarom 
raadde de dokter hem af naar Betim te reizen. Het is ook 
niet zo’n kinderachtige reis: elf uur heen en in ons geval 
12 uur terug. 

Ook Jordânia stond op het programma. Eveneens geen 
plezierreisje: 14 uur heen en 16 uur terug. Niemand was 
naar Betim kunnen komen: Br. Cornélio komt door hoge 
leeftijd niet meer buitenshuis, br. Pedro was aan het 
herstellen van een aanval van dengue en br. Antonio de 
Amorim zorgde voor de beide huisgenoten. Het 
broedershuis grenst aan het verzorgingshuis voor vooral 
bejaarde verzorgingsbehoeftige vrouwen en mannen Lar 
Glorieux. Het zijn mensen met een minimuminkomen die 

niet door de familie verzorgd kunnen worden. Bezoekers en autoriteiten zijn vol lof over voorzieningen en 
verzorging, maar doen in het algemeen weinig om het centrum in stand te houden. 

De gemeente Jordânia probeert wel te helpen, maar heeft de laatste jaren onvoldoende financiële 
middelen aangereikt gekregen van de federale overheid. In het algemeen is de aandacht voor de 
verzorging van de bejaarden in Brazilië absoluut geen prioriteit. Wel hebben bejaarden gratis toegang tot 
het openbaar vervoer in de stad.  

We zien ook dat de federale regering alle steun aan sociale activiteiten opschort, waardoor het moeilijker 
wordt om die activiteiten in stand te houden. Ons sociaal centrum in Betim wordt dat ook gewaar. 

Br. Herbert met zijn huisgenoten. 
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De aandacht voor roepingen in onze congregatie in Brazilië is groot en levert vruchten op. Daarbij moet 
niet gedacht worden aan grote getallen. De weg van kandidaat naar geprofeste broeder, naar eeuwig 
geprofeste broeder is zeer lang en de eindstreep wordt niet gemakkelijk gehaald. Maar laten we blij zijn 
met de groeiende aandacht voor ons charisma. In maart zullen enkele nieuwe kandidaten hun eerste 
stappen zetten in het vormingsproces. Laten we dankbaar zijn voor dit nieuwe leven. 

Br. Ton Houdé 

EEN BIJZONDERE KERST IN ADDIS ABEBA 
Voor een van onze broeders, met name br. Hugo Verhulst, was het een bijzondere Kerst. Hieronder volgt 
een ingekort relaas van waar de sterre stille bleef staan. De volledige tekst is te vinden op de website van 
de Stichting Goede werken Glorieux. (goedewerkenglorieux.nl) 

Enkele dagen voor Kerstmis kwam er een telefoontje van Abba Petros, een Ethiopische priester die een 
aantal jaren pastoor is geweest van een parochie in Nederland. Hij vroeg mij of ik hem wilde vergezellen 
naar de Simien Mountains om daar een eucharistieviering voor de koninklijke familie van België te 
verzorgen. Met een inlandse vlucht vloog ik naar Gondar en via Debark, een stadje op een goede 3500 
meter hoogte, begon onze autotocht naar het nationaal park Simien Mountains. Tijdens de 
voorbereidingen had ik een lang gesprek met het koningspaar over de projecten in Addis Abeba. Vooral het 
bouwen/herstellen van huisjes en van toiletten in de slums van Addis Abeba kreeg veel belangstelling. Bij 
aanvang van de eucharistieviering werden boekjes uitgedeeld. Ik had mijn gitaar meegenomen en in de 
bittere kou klonken liederen als Nu syt wellecome, Il est né, ….  

Het tweede luik van dit verslag speelt zich af in de krottenwijk, dicht bij het congregationele 
ouderlingen/bejaarden-project. In dit project krijgen ruim 90 bejaarden – mensen met weinig of geen 
middelen van bestaan – een warme maaltijd voorgeschoteld. 

Groepsfoto: nieuw geprofeste broeders, br. Theo van den Boer (v.l.n.r.: 5de), 
br. Ton Houdé (v.r.n.l.: 3de) en enkele Braziliaanse broeders en kandidaten. 
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Die dag, het was 2 januari 2020, zou de Koning rond vijf uur trachten bij ons te zijn om samen het 
ouderlingenproject, de opgeknapte huisjes en de toilettenblokken te bezoeken. De bejaarden, Br. Isayas en 
ikzelf wachtten geduldig tot zes uur maar ten slotte nam Br. Isayas het besluit het avondmaal op te dienen 
omdat velen nog een heel eind te gaan hadden voor het donker werd. Na zes uur kwam de koninklijke 

familie aan. Uiteraard begrepen zij het besluit 
van Br. Isayas ! 

Ik vernam intussen dat de Koning de Presidente 
over onze projecten had gesproken, en dat zij in 
de komende dagen een bericht zou zenden om 
haar te ontmoeten. De bedoeling was de 
beschikbaarheid van sanitair (toiletten) in Addis 
te bespreken en ideeën uit te wisselen over 
samenwerking tussen de hulpverleningsorgani-
saties, de zogenaamde NGO’s. 

Over de met keien aangelegde straten ging het 
richting slums. De ontroering bij het zien van al 
die ellende kon men van de gezichten aflezen. 
De Koningin wou zelfs een oud toilet zien, zodat 
zij zich een goed idee kon vormen van de 
verandering die dit bouwen voor de bevolking 
betekende. De Koning schrok toen wij hem 

vertelden dat zo’n toiletblok met vier deuren nu meer dan 3000 € kostte; vijf jaar geleden was dat nog 
2000 €. Het was ondertussen later dan zeven uur geworden en wij namen afscheid. De Koningin gaf mij 
nog een grote zak met nieuwe schoenen en allerlei ander nuttig materiaal. 

Ikzelf haastte mij naar een avondmaal met onder meer de ambassadeur van België: hij vermeldde de 
Congregatie meer dan eens en hij was zeer dankbaar voor wat zij deed. 

Voor mij persoonlijk was dit de eerste keer dat ik rechtstreeks in contact kwam met de volledige 
koninklijke familie en zeker op deze manier. (n.v.d.r.: br. Hugo ontmoette koningin Mathilde reeds in 2016 
in Addis Abeba). Ik ben dan ook zeer dankbaar voor de gelegenheid die Abba Petros mij gaf om hen te 
leren kennen. Een van deze dagen word ik waarschijnlijk uitgenodigd voor een gesprek met de Presidente 
van Ethiopia. Zal dit wegen openen om nog meer te doen? Ik hoop het! 

GOEDE WERKEN ZIJN VOORPAGINANIEUWS … 
... in de uitgave van 7 februari van het Katholiek 
Nieuwsblad. KN besteedt ruime aandacht aan het werk 
van de congregatie in Addis Abeba en daar mogen we 
als congregatie best trots op zijn ! Het uitgebreid en 
met paginagrote foto’s geïllustreerd artikel belicht de 
activiteiten van de congregatie, broeders, de vele 
medewerkers én de Stichting Goede Werken Glorieux 
en haar sponsors in de Ethiopische hoofdstad. Het is 
een mooie erkenning van het werk dat de congregatie 
doet voor de minsten der mijnen. Het volledige artikel 
van de hand van reporter Maarten Boersema is te 
lezen op de website van de congregatie (zie hieronder). 
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