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

nummer 66, oktober 2021 

DRIE INDONESISCHE BROEDERS TE BETREUREN 
De Indonesische medebroeders, de congregatie en het algemeen bestuur hebben op korte tijd het 
overlijden van drie medebroeders moeten verwerken. 

BESTUURSLID BROEDER NICO SIMANJUNTAK PLOTS OVERLEDEN 
Totaal onverwacht is Br. Nico op 14 augustus 2021 van ons heengegaan. Nico trad tot de congregatie toe in 
1977. Hij volgde studies voor verpleegkundige aan de universiteit en had gedurende vele jaren een 

leidinggevende functie in de polikliniek te Desa Putera. 
Br. Nico kreeg er de naam een goed organisator te zijn 
die bovendien vriendelijk was in de omgang met het 
personeel en de patiënten. 

In de loop der jaren kreeg hij ook andere leidinggevende 
taken, zoals econoom, secretaris en vervolgens voorzitter 
van de Budi Mulia stichting. In 1998 werd hij lid van het 
algemeen bestuur van de congregatie en ging hij in 
Oostakker wonen. In 2001 werd hij gekozen tot 
provinciaal overste van Indonesië en die functie vervulde 
hij tot 2010. In dat jaar werd hij gekozen tot 
plaatsvervangend algemeen overste en ging hij weer in 
Oostakker wonen. Vanaf 2013 vervulde hij zijn taak in het 
algemeen bestuur vanuit Indonesië in combinatie met 
het directeurschap van het weeshuis in Gentang (Solo, 
Java). In 2016 werd hij nogmaals verkozen als lid van het 
algemeen bestuur. Hij verhuisde naar Sumatra om daar 
het internaat in Pangururan (Tobameer) te leiden. Hij 
werd onwel tijdens het sporten met studenten en 
overleed in het ziekenhuis. 

Br. Nico sprak naast Indonesisch ook Nederlands en 
Engels. Hij maakte hierdoor vele vriendschappen in België en Nederland en het hielp hem een uitgebreid 
netwerk uit te bouwen van mensen, waaronder vele expats, die de sociale projecten in Indonesië gul 
steunden. In de herinnering zal hij verder blijven leven als een goede vriend. Hij ligt begraven op het 
kloosterkerkhof te Pematangsiantar. 

TWEE WERKERS VAN HET EERSTE UUR ZIJN NIET MEER 
Met het overlijden van Br. Hubertus Nadapdap verliezen de congregatie en de Indonesische provincie een 
van haar opvallende figuren. Gevormd als leraar vertrok hij in 1991 naar Brazilië om de broeders-
gemeenschap aldaar te versterken o.a. als novicenmeester en bestuurslid. Zijn spontaniteit, humor alsook 
zijn directe betrokkenheid met het lot van de armen waren kenmerkend. Na zijn terugkeer naar Indonesië 
bleef deze sympathieke broeder vooral actief in de opleiding en als overste. De laatste jaren werd Br. 
Hubertus door ziekte in zijn bewegingsvrijheid beperkt. Hij overleed op 27 augustus 2021. 

Wij hebben ook afscheid genomen van Br. Laurentius Sukartono. Hij was de tweede provinciaal van 
Indonesische afkomst. Hij studeerde godsdienst en catechese. Naast opdrachten in het onderwijs heeft hij 
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vele jaren als vormingsverantwoordelijke gefungeerd. De laatste jaren hield zijn gezondheid veel te 
wensen over, maar hij bleef een dienstbaar, eenvoudig mens die sterk vasthield aan gebed en bezinning. 
Hij overleed op 27 september 2021. 

br. Ton Houdé 

NEDERLAND 
PROCES VAN VERANDERING VOOR DE BROEDERGEMEENSCHAP 
Het provinciaal kapittel van Nederland heeft in 2019 beslist een district (naar analogie met de Belgische 
provincie die in 2016 reeds de stap zette) te willen worden, en aan het bestuur van de Nederlandse 
provincie de volmacht gegeven dit aan het algemeen bestuur te vragen. Het provinciaal bestuur heeft het 
proces in gang gezet en het advies een commissie omvorming op te richten heeft het provinciaal bestuur 
gevolgd. In dit proces werden de broeders van de Nederlandse provincie nauw betrokken, alsook werd een 
beroep gedaan op de kennis van de Konferentie Nederlandse Religieuzen. Na afronding van dit proces 
heeft het algemeen bestuur kennisgenomen van het hogervermeld verzoek en het als dusdanig ook 
ingewilligd. Op 8 december zal het district een feit zijn, en voegen de Nederlandse broeders een nieuw 
hoofdstuk toe aan hun rijke geschiedenis. Nederland is dan 111 jaar een provincie geweest. 

br. Ton Houdé 

ZIJ ZIJN ONS ONTVALLEN 
In de voorbije maanden zijn in Nederland drie broeders overleden die veel voor de provincie betekend 
hebben. Alle drie hebben elk op hun eigen manier een mooie erfenis achtergelaten en een unieke invulling 
gegeven aan hun leven als trouwe broeders van Glorieux. Br. Gerard Thissen overleed op 6 april, Br. 
Antoine Ruttenberg overleed op 1 juli en Br. Urbanus van Rooi ging heen op 18 augustus. Een uitgebreid in 
memoriam is te vinden op de website (www.broeders-olv-lourdes.org). 

CORONAVIRUS EN DE CONGREGATIE 
De laatste weken is het normale leven zich volop aan het herstellen, d.i. in landen waar de vaccinatiegraad 
hoog is en de meeste maatregelen opgeheven zijn (België, Nederland, …). Het nieuws uit Indonesië is ook 
hoopgevend. Brazilië daarentegen blijft kampen met hoge besmettingscijfers, maar de vaccinatie is 
eindelijk een prioriteit geworden. 

 besmettingen sterfgevallen 
DR Congo 57.198 1.087 
Brazilië 21.516.967 599.359 
Spanje 4.971.311 86.701 
België 1.261.102 25.675 
Nederland 2.021.433 18.204 
Indonesië 4.227.932 142.651 
Ethiopië 354.033 5.950 
Curaçao 16.684 168 

bron : World Health Organization 11 - X - 2021 

ONTWIKKELINGEN IN OOSTAKKER 
De voorbereidingen zijn volop aan de gang voor de herbestemming van het voormalige provincialaat. De 
onderhandelingen van de Foyer zijn in volle gang om toestemming te krijgen van de Stad Gent voor de 
bouw van een volwaardig woon- en zorgcentrum. 

BRAZILIË 
26 juni 2021 overleed br. Pedro Goossens in Betim – Brazilië. 54 jaar was hij een steunpilaar van de 
broeders daar. De armen konden op hem rekenen. Zijn begrafenis in Jordânia was ontroerend. Ook in 
België werd hij niet vergeten zoals bleek tijdens een aansprekende viering in de Kerk van het Heilig Kruis in 
Zwijndrecht. 
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ETHIOPIË 

HEROPENING GEZONDHEIDSCENTRUM 
In het Saint Gabriel Catholic 
Health Center in Addis Abeba 
vonden grondige herstellings-
werkzaamheden plaats. Hier-
over informeerden we jullie de 
vorige keer. Enkele sponsors 
(Heineken Ethiopië en een par-
ticuliere gever uit de Ver-
enigde Staten) maakten dit 
mogelijk. 

Het einde der werken viel 
samen met de viering van het 
tienjarig bestaan van het 
gezondheidscentrum. Dit werd 
gevierd in aanwezigheid van 
talrijke gasten, waaronder een 
tienjarige jongen die als eerste 
baby aldaar het levenslicht zag. 

Voor de congregatie waren mevr. Corine van Poppel, Br. Hugo Verhulst en Br. Theo van den Boer 
aanwezig. Deze laatste zorgde voor de gelegenheidstoespraak. De aartsbisschop-metropoliet van Addis 
Abeba, kardinaal Berhaneyesus Demerew Souraphiel, ging voor in de viering. 

START NOVICIAAT, EERSTE PROFESSIE EN VERNIEUWING TIJDELIJKE GELOFTEN 
Op 22 september startte Wandimu Daka Kena als eerstejaars novice. Br. Dawit Abebe Shoro en Br. Yacob 
Zergaw hernieuwden hun tijdelijke geloften. Br. Duressa Tibebu (foto: links) en Br. Temesgen Wandimu 
hebben hun eerste geloften uitgesproken. 

  
Eerste geloften. Genodigden samen met de broeders voor het klooster. 
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INDONESIË 

EERSTE GELOFTEN EN START POSTULANTAAT 
Twee novicen hebben hun 
eerste geloften uitgesproken in 
Indonesië. Dat gebeurde tradi-
tiegetrouw begin juli. Beide 
broeders zijn nu verhuisd naar 
hun nieuwe standplaats. 

Ondertussen zijn in Klepu op 1 
september drie jongemannen 
aan hun postulantenopleiding 
begonnen. Zij zullen deze tijd 
allicht niet vlug vergeten want 
zij zullen getuige zijn van de 
renovatie van het postulanten-
huis en dat betekent meestal 
veel stof en veel lawaai. 

NIEUWE ZAAL IN TUMBAJAE 
Tumbajae (Manduamas) ligt in de provincie Noord-Sumatra en de broeders hebben daar een lagere school, 
een middenschool en een hogere middelbare school inclusief internaat. Met de steun van de congregatie is 
in Tumbajae een polyvalent gebouw gezet. De plechtige ingebruikname gebeurde in aanwezigheid van de 
bisschop. School, internaat, parochie, … en buurt zullen van de splinternieuwe infrastructuur gebruik 
maken.  

  
De marching band zorgt voor muzikaal spektakel 

bij de feestelijke opening van het multifunctionele gebouw. 
De bisschop en zijn team samen met broeders 

in de pas geverfde grote sportzaal. 

HERDENKING OVERLEDEN BROEDERS 
Op 2 november herdenkt de congregatie de overleden broeders. Een foto samen met een in memoriam is 
te vinden op de website van de congregatie. 

 

 GENERALAAT GENERALAAT.FNDL@TELENET.BE 
 SINT-JOZEFSTRAAT 1 WWW.BROEDERS-OLV-LOURDES.ORG 
 9041 OOSTAKKER (BELGIË) (+32) 09 251 01 85 
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