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

nummer 62, juli 2020 

VERGADERINGEN ALGEMEEN BESTUUR 
In normale tijden komt het algemeen bestuur drie keer per jaar gedurende ongeveer een week voltallig 
bijeen. Die vergaderingen vinden plaats in België/Nederland en soms in Indonesië, Brazilië of Ethiopië. Dit 
jaar was het onmogelijk op de gebruikelijke manier te vergaderen en daarom werd besloten regelmatig 

vergaderingen online te houden. Als alles 
meezit horen en zien we elkaar. We heb-
ben er nu al diverse besprekingen op-
zitten en het bevalt goed. Het gehele be-
stuur kan meer betrokken worden bij 
actuele zaken in de diverse gebieden. 

De vergaderingen zijn korter (ongeveer 
1,5 uur per keer), maar frequenter. Er is 
niet veel keuze in het tijdstip van ver-
gaderen, omdat er een tijdsverschil is van 
elf uur tussen Curaçao en Indonesië en 
we ook de kantoortijd van de secretaris 
dienen te respecteren. 

Ongetwijfeld zullen we ook na de 
coronacrisis gebruik blijven maken van dit 
middel. 

CORONAVIRUS EN DE CONGREGATIE 

EUROPA 
In Europa en ook in België, Nederland en Spanje 
nemen de besmettingen met het virus af. Veel 
maatregelen zijn of worden teruggeschroefd. De drie 
genoemde landen zijn zwaar getroffen geweest. 
Iedereen hoopt dat langzamerhand de economie weer 
op gang kan komen en dat het gewone contact tussen 
de mensen hersteld kan worden. In de bejaarden- en 
verpleegtehuizen is dat nog niet zo gemakkelijk. 

Met zekerheid weten we dat twee broeders in 
Eindhoven besmet geweest zijn, maar die zijn weer 
coronavrij en hadden slechts lichte verschijnselen.  

Ondanks heel wat twijfels beginnen kerken, scholen, 
openbaar vervoer en de horeca te functioneren zij het 
met vele restricties. Reizen binnen Europa is bijna 
overal toegestaan, maar buiten Europa nog lang niet. 

Niet iedereen aanvaardt de beperkingen en soms leidt 
dit tot opstootjes en gewelddadigheden. 

Het neus- en mondmasker is alomtegenwoordig. 
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BRAZILIË, INDONESIË, CONGO EN ETHIOPIË 
Voor Brazilië, Indonesië, Congo en Ethiopië ligt het anders. In Brazilië is de impact enorm zowel qua doden 
als qua besmette personen. Het virus begint nu ook door te dringen tot het platteland en dat merken de 
broeders ook in de Vallei van de rivier de Jequitinhonha en in Jordânia. Gelukkig is het bejaarden-
verzorgingstehuis Lar Glorieux nog gevrijwaard van het virus. 

In de vier genoemde landen zijn kerken en scholen gesloten en probeert men de sociale contacten te 
beperken. In Indonesië kun je alleen reizen wanneer je kunt aantonen dat de reis noodzakelijk is en heb je 

een brief nodig van een instantie die dat bevestigt. In het geval van de broeders 
kan dat de provinciale overste zijn of bijvoorbeeld de voorzitter van het 
schoolbestuur. 

Er is veel angst voor en onkunde over het virus. Zo wordt er in het Counseling 
Center in Addis Abeba in Ethiopië veel voorlichting gegeven over het virus. Veel 
mensen snappen het allemaal niet en schrijven het virus toe aan Europeanen en 
blijven daarom het liefst uit hun buurt. In Congo gebeurt dit ook. Het opsporen 
van het virus is daar vaak heel moeilijk, omdat er bijna geen testmateriaal is en 
er geen laboratoria in de buurt zijn om de resultaten van de test vast te stellen. 
Br. Eric Claeys schrijft dat een coronatest van Bukavu naar Kinshasa gestuurd 
moet worden per vliegtuig (1.525 km) en er wordt vrijwel niet gevlogen op dit 
moment. Br. Eric werkt nog steeds in Bukavu – Congo en woont in een 
communiteit van de Broeders van Liefde. 

 
CURAÇAO 
Curaçao heeft dan weer een eigen probleem. Het aantal besmettingen is goed onder controle, de 
reisbeperkingen zullen per 1 juli verminderen. Er is sprake geweest van sociale onrust die gepaard ging met 
enkele opstootjes. De vraag is of het daarbij blijft. 

We zijn ons wel bewust dat alles wat we hier schrijven omtrent de situatie in de landen waar de 
congregatie aanwezig is, slechts een momentopname is. 

 
SPANJE 
In Astorga in Spanje woont onze 
broeder Blas Navarrete Bezares. 
Astorga is gesticht door keizer 
Augustus en is een van de oudste 
bisdommen van Spanje. De 
bisschopszetel dateert waarschijn-
lijk al uit de derde eeuw. 

Op 18 juli zal Mgr. Jesús 
Fernández González als nieuwe 
bisschop van Astorga worden 
geïnstalleerd. We hopen dat Don 
Jesús een goede herder zal zijn. 
Hij is geboren en getogen in het 
naburige bisdom León en was 
hulpbisschop van Santiago de 
Compostela. De nieuwe bisschop van Astorga (midden) op bezoek bij paus Franciscus. 
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Br. Blas werkt op Las Cinco Llagas, een centrum voor zwaar lichamelijk gehandicapten. De broeders 
begonnen dit centrum in 1993 op verzoek van het bisdom Astorga (Cáritas), zoals ze in 1968 met Cosamai, 
een centrum voor kinderen en volwassenen met een intellectuele beperking, eveneens op verzoek van het 
hetzelfde bisdom in Astorga begonnen zijn. 

Gelukkig is in de afgelopen zeer gevaarlijke periode, niemand besmet geraakt in Las Cinco Llagas. 

 
INDONESIË 

BROEDERS 

De broeders Agustinus Apriando Lingga, Andrean Petrus Sitindaon en Gabriel Marchel Irviantyas spraken 
hun eerste geloften uit in Lawang – Java. Zij verhuisden naar Pangururan op Sumatra. Enkele andere 
broeders kregen nieuwe taken en verhuisden per 1 juli naar een ander huis. 

Er is nu één novice in het eerste jaar en er zijn er vijf in het tweede jaar. 

Twee broeders hebben de congregatie verlaten, te weten Carolus Naisoko en Herkulanus Harjono. 

PANGKALPINANG 

In Pangkalpinang op Banka staat een gedeelte van het broedershuis leeg. Dit was in het verleden bestemd 
voor de postulanten. Nu wonen die in Klepu op Java. Dit deel, tezamen met een deel van het vroegere 
oude mannenhuis, wordt nu geschikt gemaakt als retraite- en vormingshuis. 

De jeugd van onze scholen, leraren, catechisten, jongeren, families, kunnen er gebruik van maken voor 
ééndaagse of langere bijeenkomsten. Er worden al bijeenkomsten gehouden in het deel dat al is 
opgeknapt. De rest zal – als de coronacrisis het toelaat, worden opgeknapt in de komende maanden. 
Daarvoor zal geld worden gebruikt uit het fonds Congregationele Projecten in Indonesië. 

  

  

  
 

 
br. Ton Houdé 



 4 

DISCRIMINATIE 
De Vincentiaanse Familie, dat zijn congregaties of lekenbewegingen die door St. Vincentius zijn gesticht of 
door hem zijn geïnspireerd, heeft stelling genomen in het protest tegen elke vorm van discriminatie. 

Een deel van de verklaring luidt:  

“Als leden van de Vincentiaanse Familie willen we instaan voor de meest vergetenen in onze samenleving 
en, onder hen, vooral voor diegenen die gediscrimineerd worden omdat ze anders zijn. Sint Vincentius a 
Paulo herinnert ons eraan dat we onze naaste moeten liefhebben, simpelweg omdat onze naaste “het 
beeld van God en het voorwerp van diens liefde” is. We herbevestigen onze inzet om de uitgeslotenen, 
behoeftigen, daklozen, allen die om welke reden dan ook gediscrimineerd worden, te dienen.  

Het menselijk leven is belangrijk, ongeacht huidskleur, nationale afkomst, geslacht, seksuele geaardheid, 
overtuiging of cultuur.” 

Graag onderschrijven wij deze verklaring. 

 

 

HET LAATSTE WOORD 
Wij wensen u in deze tijden van wereldwijde pandemie voor alles toe dat u en uw dierbaren gezond 
blijven. Hopelijk kunnen we elkaar binnen afzienbare tijd opnieuw onder normale omstandigheden 
ontmoeten. Zorg goed voor uzelf en elkaar ! 
 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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