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

nummer 67, december 2021 

ETHIOPIË 
De situatie is Ethiopië is onoverzichtelijk en zeer kritiek. De Noordelijke deelstaat Tigray streefde naar 
onafhankelijkheid, leed ernstige verliezen vanwege het regeringsleger van Ethiopië, maar is nu op weg naar 
de hoofdstad van het land Addis Ababa. Of de milities vanuit Tigray en sommige andere delen van het land 
Addis zullen bereiken, valt niet te zeggen. De bevolking van Tigray heeft zwaar te lijden gehad onder de 
aanvallen van het nationale leger en sommige bondgenoten. Mochten de opstandige milities Addis Ababa 
bereiken, dan kunnen daar soortgelijke taferelen verwacht worden. Vele landen hebben na het uitroepen 
van de noodtoestand in Ethiopië hun onderdanen opgeroepen het land te verlaten. 

De congregatie heeft of helpt mee aan drie grote projecten voor de armsten in Addis. Ook zijn er twee 
communiteiten waar zeven Ethiopische broeders wonen. De definitieve terugkomst van br. Hugo Verhulst 
was al voorzien voor eind november, maar is met enkele weken vervroegd. Br. Hugo woont nu in het 
Zorgcentrum Glorieux in Oostakker en stelt het goed. 

De komst van twee Indonesische broeders die eind november zouden komen helpen in Addis, is met een 
aantal maanden uitgesteld. Het bezoek van de algemeen overste in november kon ook niet doorgaan. 

Wij vragen ondersteuning met uw gebed voor de bevolking van dit land, moge de verantwoordelijke 
machthebbers op tijd tot inzicht komen, dat de wapens en het geweld tegen de zwaksten niet de oplossing 
is voor interne conflicten. 

NEDERLAND DISTRICT 
Op 8 december is de Nederlandse provincie omgevormd in het District Nederland. Dit gebeurde tijdens een 
plechtigheid in de kapel van het verzorgingshuis Glorieux in Eindhoven. Het tekenen van de nodige 
documenten was daarvoor noodzakelijk, het eerste bestuur van het district werd door de algemeen overste 
aangesteld en in een aansprekende 
gebedsdienst werd Gods Zegen gevraagd 
over het nieuwe district. 
Een district is een eenvoudiger bestuurs-
vorm dan een provincie en past bij een 
kleiner en ouder wordende groep 
broeders. Het bestuur bestaat uit de 
broeders Theo van de Boer (districts-
overste), br. Jan van der Steen (raadslid 
en plaatsvervangend districtsoverste) en 
br. Theo Bekkers (raadslid). De Neder-
landse provincie heeft 111 jaar gefunctio-
neerd en heeft een belangrijke rol ges-
peeld in de congregatie en bij de aanpak 
van nieuwe liefdewerken in Nederland en 
in andere landen. 
Br. Jan Klein Overmeen was de laatste provinciaal overste van Nederland en de dank van allen ging naar hem 
uit. 

br. Ton Houdé 
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BRAZILIË 
Op 20 november werd het boek Os irmãos 
de Lourdes em terras Brasileiras, dat is “De 
broeders van O.L. Vrouw van Lourdes op 
Braziliaanse grond” gepresenteerd in het 
Sociaal Centrum Glorieux in Betim. 
Vanwege het coronavirus vond de 
presentatie vooral online plaats. Het boek 
beschrijft de ondertussen al 54-jarige 
aanwezigheid van de broeders in Brazilië, 
maar blikt ook terug op de stichting van de 
congregatie in België en zijn stichter 
Glorieux.  

De schrijver van het boek, frater Henrique 
Christiano José Matos van de fraters van 
Tilburg, een autoriteit in Brazilië als het 
over de geschiedenis van de kerk en het 
religieuze leven gaat, heeft veel bewon-
dering opgevat voor de figuur van Glo-
rieux. Het leven van de congregatie in Bra-
zilië wordt gesitueerd binnen de kerkelijke 
en politieke ontwikkelingen van dat land. 

Frater Henrique had het boek al opgedragen aan 
onze br. Pedro Goossens. Nu br. Pedro onlangs 
overleden is, werd de gelegenheid aangegrepen om 
hem een duidelijk en welgemeend eerbetoon te 
brengen. Dat gebeurde door middel van een 
videofilm over zijn 54 jaren in Brazilië en vele 
spontane getuigenissen tijdens de uitzending van 
personen die br. Pedro gekend hebben. 

Het boek is in A5-formaat uitgegeven en telt 372 
bladzijden. Ruim honderd bladzijden zijn 
voorbehouden aan foto’s (zwart-wit) die de 
congregationele geschiedenis in Brazilië illustreren, 
met excursies naar de andere landen. Os irmãos de 
Lourdes em terras Brasileiras is om voor de hand 
liggende redenen geschreven in het Portugees. 

Na de voorstelling mochten de broeders en het 
beperkt gehouden publiek de eerste exemplaren in 
ontvangst nemen. Met de auteur werd nog gezellig 
nagekeuveld in het atrium van het broederhuis. 

br. Ton Houdé 

INDONESIË 
De gemeenschap in het novicaat van Lawang (onder Surabaya) werd opgeschrikt door de uitbarsting van de 
Semeru-vulkaan op Oost-Java. Iedereen is ongedeerd gebleven: de vulkaan spuwde deze keer vooral assen 
en stof uit. Een lavastroom bleef uit. Toch zijn er onder de bewoners in de onmiddellijke nabijheid van de 
vulkaan al tenminste 14 doden gevallen. 

Br. Heládio (overste) en de auteur Fr. Henrique stellen het boek voor. 
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75 JAAR JONGENSCHIRO IN OOSTAKKER / 60 JAAR MEISJESCHIRO 
In Oostakker konden de jongens en de meisjes die aangesloten zijn bij chiro eindelijk hun respectievelijke 
jubileum vieren. De maatregelen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus hadden plannen om 
dit in 2020 te doen laten stranden. 

Br. Werner Dierickx is in 1945 met deze jeugdbeweging begonnen met de bedoeling om op zondagnamiddag 
iets te organiseren voor de jongeren. Als broeder kreeg hij de beschikking over een terrein naast de 

toenmalige Normaalschool waar de groep een eerste stek (Mariaheem) 
optrok. Later kwam er ook een meisjesgroep met terreinen aan het 
wijkhuis in de Groenstraat. Br. Werner werd als founding father op een 
bijzondere wijze geëerd: 25 jaar geleden werd de wegel tussen het 
jongensterrein en de Eksaardserijweg officieel omgedoopt tot de Broeder 
Wernerwegel. 

Ook de artistiek begaafde Br. Simeon Van Avermaet en de vakkundige 
houtbewerker Broeder Antoon Vermeulen hebben hun plaats in dit 
verhaal. Br. Simeon heeft vele feesten, bijeenkomsten en uitstappen (o.a. 
de kampen) van de jeugdbeweging gefotografeerd en samen met Br. 
Antoon Vermeulen (tussen 1950 en 1959 bovendien leider in deze 
chirogroep) en Br. Werner mee de chirolokalen helpen bouwen. Een 
helpende hand kwam er nadien ook van Broeder Norbert Van Hyfte. Hij 

is na het wegvallen van Br. Werner de nieuwe stuwende kracht geworden van Chiro-Lourdes-Oostakker. Als 
huidige proost van de jongenschiro begeleidt hij de leiding en de groep, en zorgen zij samen dat terrein en 
gebouwen klaar zijn voor de jaren die komen zodat de jeugd kan blijven ravotten en een vertrouwde ont-
moetingsplaats heeft, en dit weer of geen weer. 

De feestelijkheden gingen 
door op het veld, voor het 
lokaal van de jongens-
chiro: grote tent, vlaggen, 
feestverlichting, toespra-
ken en gelukwensen van 
(lokale) prominenten en 
andere bekende gezich-
ten, gezellig eten en 
drinken en … dansen tot in 
de vroege uurtjes. 

Intussen zijn alle tenten 
en pop-up installaties 
afgebroken. Het terrein is 
terug het vertrouwde 
speelveld van de jeugd uit 
de buurt die er hun 
zondagnamiddag kunnen 
besteden aan sport en 
spel. 

  



 4 

OUD-RECTOR LUCIEN LOOTENS OVERLEDEN 
Op 1 november overleed Lucien Lootens in het 
Woonzorgcentrum Sint-Coleta te Gent. Hij was jarenlang 
rector van het hoofdklooster in Oostakker tot zijn 
opruststelling in 2019. 

De rector ging onder meer voor in de dagelijkse 
eucharistievieringen en bij het afscheid van overleden 
broeders, bij welke gelegenheid hij telkens een passende 
homilie uitsprak. Gevormd als classicus gaf hij jaarlijks erudiete 
conferenties tijdens de bezinningsdagen van de Belgische 
provincie: Augustinus, Franciscus van Assisi, maar evengoed 
Dietrich Bonhoeffer en Albert Schweitzer. 

Nu heeft hij zelf op Allerheiligen in dankbaarheid zijn leven 
voltooid en het mooiste geschenk van de wijsheid ontvangen : 
de vriendschap van de Heer voor eeuwig. Lucien Lootens werd 
begraven op 6 november te Zomergem. 

 
BESTE WENSEN VOOR 2022 

“Een kind is ons geboren, ... Deze naam zal hij dragen …. 
Vredevorst. Aan de vrede zal geen einde komen.” 

(Jesaja 9, 5) 

Een kind kan het beste in ons oproepen, we willen het 
kind beschermen. Dit gebeurt bij Jozef en Maria, 
bij de herders en de wijzen uit het Oosten.  
Maar bij Herodes roept het angst en bedreiging op 
en hij wil het kind vernietigen. 

Hoe is het met het lijden van het kind gesteld? 
Hoeveel kinderen zijn wees geworden door oorlogen of 
natuurgeweld? Hoeveel kinderen lijden honger 
of worden misbruikt ? 

Aan wiens kant staan wij? 
Aan de kant van Maria en Jozef 
of aan die van Herodes? 

Maak ons gevoelig voor de Vredevorst, 
Respecteer het kind en heb het lief!  

 
 
 

 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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