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

nummer 68, maart 2022 

BROEDERS OOSTAKKER MAKEN KENNIS MET BISSCHOP 
Bisschop Lode Van Hecke die op 23 februari 2020 tot bisschop van Gent werd 
gewijd, bracht twee jaar later op 3 maart aan de broeders en de bewoners van 
het Woonzorgcentrum Glorieux in Oostakker een kennismakingsbezoek. De 
bisschop – oud-abt van de trappistenabdij in Orval – wordt vaak gevraagd voor 
te gaan in vieringen die door de tv worden uitgezonden. Het is een 
toegankelijk man en duidelijk geïnteresseerd in de personen die hij ontmoet. 
In een gesprek met de broeders legde de algemeen overste de ontstaans-
geschiedenis van de congregatie uit, met aandacht voor het charisma van de 
congregatie, de vele problemen die de stichter met sommige voorgangers van 
bisschop Lode had en de aanwezigheid van de congregatie in de wereld. 
Nadrukkelijk werd de wens uitgesproken voor een goede samenwerking 
tussen bisdom en congregatie en werd opgeroepen tot gebed voor de 
bisschop. 

Br. Staf Verhoeven liet zijn licht schijnen over de aanwezigheid van de broeders in Oostakker en behalve de 
kennismaking met iedereen die dat wilde, gaven de verantwoordelijken van de Foyer de bisschop een inkijk 
in de vergevorderde plannen voor de nieuwbouw van het Woon- en Zorgcentrum Campus Glorieux. Het was 
een kort, maar warm bezoek. 

BRAZILIË 
Br. Danilso Carlos Estevão is afgestudeerd in theologie. Zijn kennis komt van pas bij de begeleiding van de 
kandidaten in de opleiding tot broeder, maar ook in de parochie waar hij de toerusting van de bedienaren 
van het woord en/of de eucharistie verzorgt. Vele leken in Brazilië leiden woord- en communiediensten en 
hebben daarvoor toerustingscursussen en gezamenlijke momenten van bezinning nodig. De bedienaren 
worden door de bisschop benoemd en kunnen zowel vrouwen als mannen zijn. 

Eind februari werden er drie postulanten in Brazilië aanvaard. 

 

 

 
Br. Danilso in universitaire toog en academisch hoofddeksel.  De postulanten tussen Broeders Vando (l.) en Heládio. 

Br. Ton Houdé 
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NEDERLAND 

VESSEM 
In Vessem heeft bij de pelgrimshoeve Kafarnaüm de afbraak plaatsgevonden van een van de bijgebouwen 
en is de aannemer gestart met de nieuwbouw. Daarin komt ruimte voor een fietsenstalling, een 
invalidentoilet, voorzieningen voor basisschoolleerlingen die een ééndagspelgrimsbezoek komen brengen, 
opslagruimtes voor o.a. tuingereedschap en een werkplaatsje voor het onderhoud. 

DANKBAAR AFSCHEID VAN BR. JAN KLEIN OVERMEEN 
Op vrijdag 11 februari vierden de broeders het feest van O.-L.-Vrouw van Lourdes. De gemeenschap in 
Eindhoven (Depoorter) deed dit samen met de “buitenbroeders”, de medewerkers en enkele vrijwilligers. 
De eucharistieviering en de maaltijd zijn twee hoogtepunten van deze feestdag. Van de gelegenheid werd 
gebruik gemaakt om Br. Jan Klein Overmeen te bedanken voor zijn inzet gedurende de ruim acht jaar dat hij 
provinciale overste was. Hij was tevens de laatste provinciale overste want sinds kort is de Nederlandse 
provincie een district geworden met br. Theo van den Boer als eerste districtsoverste. 

BELGIË 

ANDERE INVULLING 
Het gebouw waarin het vroegere provincialaat gevestigd was 
te Oostakker, is sinds 10 januari 2022 in gebruik genomen 
door het deeltijds onderwijs van de scholengemeenschap 
Edugo. 

Het gehele gebouw zal in de toekomst worden opgenomen 
in de erfpachtovereenkomst van de scholengemeenschap 
met het district België. Enkele ruimten zijn vooralsnog voor-
behouden voor het districtsbestuur van de Belgische 
broeders. 

  

 
Vessem: de nieuwbouw begint 

met het gieten van een stevige fundering. 
 Broeder Jan Klein Overmeen (m.) samen met broeders Ton Houdé (l.), 

Jan van der Steen en zijn opvolger, Theo van den Boer (r.). 
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ETHIOPIË 
In Ethiopië zijn de gewelddadige problemen in het noorden, in de streek Tigray nog niet opgelost. In feite 
gaat de burgeroorlog daar nog steeds door en blijven er slachtoffers vallen. Op dit moment lijkt het gevaar 
voor de hoofdstad Addis Abeba afgewend. Veel informatie over de strijd in het noorden komt niet naar 
buiten. 

De voorbereidingen voor de komst van twee Indonesische broeders naar Ethiopië zijn hervat. 

ALGEMEEN KAPITTEL 
Het algemeen bestuur is druk bezig het algemeen kapittel 2022 voor te 
bereiden. Het zal worden gehouden bij de Zusters Franciscanessen van 
Denekamp – in Denekamp, Nederland – van 16 tot en met 26 augustus. 

Het hoofdthema luidt: Toewijding aan Goede Werken (afbeelding) en hangt 
samen met het charisma van de congregatie en onze banden met Vincentius 
en de Vincentiaanse Familie. Daarnaast komen er nog heel wat andere 
onderwerpen aan bod, zoals een gedeeltelijke aanpassing van leefregel en 
algemene richtlijnen, een bezinning op de toekomst van kerk en religieus 
leven in het algemeen en die van de congregatie in het bijzonder, de 
financiën en de organisatie daarvan, de situatie in de verschillende delen 
van de congregatie, de synodale weg, de keuze van een algemeen bestuur 
voor de komende periode. Zoals bij elk algemeen kapittel vindt er een 
terugblik plaats op de voorbije periode en een vooruitblik naar een nieuwe 
bestuursperiode. 

In alle delen van de congregatie zal (zullen) in de komende maanden één of 
meerdere leden gekozen worden voor het algemeen kapittel. 

ALGEMEEN BESTUUR 
In december 2019 werd de laatste vergadering 
gehouden van het algemeen bestuur waarbij alle 
vier de leden lijfelijk aanwezig konden zijn. Sinds 
die tijd zijn er vele online vergaderingen via 
digitale platformen gehouden. De laatste verga-
dering waaraan br. Nico Simanjuntak deelnam, 
was op 10 augustus 2021. Op 14 augustus over-
leed hij volkomen onverwacht in Pangururan – 
Sumatra. 

We proberen nu eind maart weer voltallig in 
België en Nederland bij elkaar te komen. De 
digitale sessies zullen in ieder geval voortgezet 
worden. 

INDONESIË 
De Indonesische provincie laat weten dat ze twee novicen in opleiding heeft in Lawang. Twee postulanten 
maken grondig kennis met de congregatie en het religieus leven in Klepu. Drie aspiranten lopen mee in het 
werk van de broeders om zich een goed beeld te kunnen vormen van wat het broederleven inhoudt en vraagt 
van iemand. Dat is hoopgevend nieuws. 
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Wat corona betreft, gaat het ook daar de goede richting uit. Zoals in vele andere landen heeft men ook in 
Indonesië het dagelijks leven – school, werk, omgang met elkaar – aangepast aan de wisselende 
omstandigheden. 

Bij het ter perse gaan van deze nieuwsbrief kregen we te horen dat de vulkaan Merapi (nabij Yogjakarta op 
Java) alweer wakker is geworden en as en ander gloeiend heet vulkanisch materiaal spuwt. Voorlopig zijn er 
geen meldingen van slachtoffers. Wel worden de bewoners in de onmiddellijke omgeving geëvacueerd. 
Vorige week werd West-Sumatra reeds getroffen door een krachtige aardbeving waarbij wel zeven doden te 
betreuren zijn. De broeders in de buurt zijn in geen van beide gevallen getroffen. 

HET LAATSTE WOORD EN PAASWENS 
 

Op 11 februari vierden we Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes patrones 
van de congregatie. Deze dag heeft meer inhoud gekregen nu op die 
dag ook wereldziekendag wordt gevierd. Wij zijn blij dat de Covid-
pandemie in kracht afneemt, maar het is heel triest dat de oorlog in 
Oekraïne nu alle aandacht opeist, al vele mensenlevens heeft gekost 
en nog veel meer onschuldige slachtoffers zal maken. 

Tenslotte roepen wij u op tot gebed voor en solidariteit met Oekraïne, 
zoals ook paus Franciscus doet. Zorg voor vrede in uw eigen 
omgeving, uw gezin, familie, communiteit, woonwijk en 
kerkgemeenschap. Moge de vastentijd, Pasen en Pinksteren ons 
helpen dichter bij Gods wil te komen.  

br. Ton Houdé 

 

 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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