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

nummer 69, mei 2022 

ETHIOPIË 
In de eerste helft van mei bezochten de broeders Theo Bekkers en Ton Houdé de medebroeders en de 
projecten van de congregatie in Addis Abeba in Ethiopië. Een speciale reden voor het bezoek was de 
aankomst van twee Indonesische broeders in Ethiopië. Het zijn de broeders Anton Berek en Maksimus Boi. 
Zij arriveerden op 4 mei. Ze stellen het goed en begonnen op 16 mei aan de studie van het Amhaars. 
Daarnaast is vaardigheid in de Engelse taal heel belangrijk.  

In totaal is de congregatie nu met tienen in Ethiopië: vier broeders van geloften voor het leven, vier met 
tijdelijke geloften, één novice en één aspirant. 

Het programma van de bezoekers was meer dan gevuld, met gesprekken met de individuele broeders, 
vergaderingen met het bestuur van het district, een vergadering over de financiën, bezoeken en gesprekken 
met de verantwoordelijken van de drie projecten, een bezoek aan de kardinaal, enzovoorts.  

De contacten met de broeders waren bijzonder aangenaam. De sfeer was uitstekend en het onderling begrip 
is sterk gegroeid. Ook de projecten verlopen goed en geven hoop voor de toekomst.  

(v.l.n.r.) Broeders Abebe Leykun, Anton Berek, Ton Houdé, kardinaal Berhaneyesus Souraphiel,  
Maksimus Boi, Wossen Kefale en Theo Bekkers op bezoek bij de metropoliet. 
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De laatste jaren is ook de huisvesting van zowel de broeders als die van de projecten verbeterd. Bij de 
projecten hebben sponsors zoals Heineken (maar ook diverse anderen én de congregatie) daar een 
belangrijke rol in gespeeld. De verbeteringen van het broederhuis in Gulele zijn geheel voor rekening van de 
congregatie gekomen. De hulp aan de projecten verloopt vaak via de Stichting Goede Werken Glorieux. 
Mevr. Corin van Poppel is daarbij onmisbaar. 

Br. Wossen Kefale is als vertegenwoordiger van de algemeen overste automatisch lid van het algemeen 
kapittel. Br. Abebe Leykun werd gekozen tot kapittellid en br. Maksimus Boi tot plaatsvervanger. 

Het was een fijn bezoek dat hoop geeft voor de toekomst. 
br. Ton Houdé 

BRAZILIË 

KAPITTEL 
Net zoals in de andere gebieden, 
heeft de pro-provincie kapittel ge-
houden. De broeders zijn samenge-
komen en gedurende drie dagen 
hebben ze de stand van zaken 
opgemaakt. De voorbije bestuurs-
periode werd onder de loep geno-
men alsook de onderwerpen die op 
het algemeen kapittel ter sprake 
zullen komen. 

Twee broeders zullen zich klaar-
maken om deel te nemen aan het 
algemeen kapittel deze zomer. Het 
zijn br. Heládio Firmino Rodriguez 
(de provinciale overste) en br. Vando 
Rosa de Mendonça (gekozen). Br. 
Danilso Carlos Estevão is plaats-
vervanger. 

BROEDER PIET GOOSSENS 
Vorig jaar overleed broeder Pedro Goossens in Betim (Brazilië). Hij 
maakte deel uit van de eerste groep broeders van Onze-Lieve-Vrouw 
van Lourdes die in 1967 naar Brazilië kwam, daartoe aangespoord door 
paus Johannes XXIII die de religieuze families had gevraagd naar 
Amerika (Latijns-Amerika) te komen om er – zoals dat toen heette – te 
evangeliseren. Br. Piet heeft er gedurende zijn meer dan vijftig jaren 
aanwezigheid veel meer gedaan dan dat en hierover heeft frater 
Henrique Cristiano José Matos een beknopt boekje geschreven. 

Frater Henrique is niet aan zijn proefstuk toe: op verzoek van het 
Braziliaanse bestuur heeft hij een omvattend werk geschreven over de 
aanwezigheid van de congregatie op Braziliaanse bodem. Dit lijvige boek 
in het Portugees werd vorig jaar voorgesteld, en dit jaar is een vertaling 
in het Engels – door br. Hugo Verhulst – beschikbaar gekomen voor de 
broeders zelf én voor wie belangstelling heeft (uitgave in eigen beheer). 

Br. Ton Houdé 
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UITGELICHT: BOEK VOORMALIGE BROEDERSCHOOL TE HAMME 
In Hamme, aan de monding van de Durme in de Beneden-Schelde, streken in 1927 de broeders van Onze-
Lieve-Vrouw van Lourdes neer. De congregatie heeft er met succes en tot tevredenheid van velen een lagere 
school (1927-1988), een vakschool (1927-1935) en een middelbare school (1927-1986) gehad. De 

aanwezigheid in het vrome polderdorp – la 
Flandre profonde – zou tot 2004 duren: in 
juli van dat jaar vertrokken de laatste twee 
broeders uit Hamme, met name broeder 
Adolf Vasseur en br. Marcel Versluys. 

Dit feit alsook de positieve respons van de 
beheerders van het archief van de 
Congregatie stimuleerden Geert Van Houte 
(gepensioneerd onderwijzer van de lagere 
school aldaar en alumnus van de 
Normaalschool van Oostakker) niet alleen 
om werk te maken van het schoolarchief, 
maar ook om een rijkelijk geïllustreerd boek 
(432 pagina’s) te schrijven waarin de lezer 
een overzicht krijgt van bijna 100 jaar 
geschiedenis van de broederschool in 
Hamme. Het boek met als titel Ik ben één 
uit de duizend is niet academisch opgevat, 
maar wil veeleer aandacht geven aan hoe 
het vroeger was, door ruime belangstelling 
te tonen voor personen en het schoolleven, 
en in te gaan op de originaliteit van het 
moment en het opmerkelijke fait divers. 

Het boek kwam er met de medewerking 
van de archiefdienst van de Congregatie én 
met de financiële steun van de Broeders 
van Oostakker. Het betreffende klooster-
archief zelf werd voor enkele jaren aan het 
KADOC in bewaring gegeven. 

Het boek is een uitgave in eigen beheer en 
als zo danig verkrijgbaar bij de auteur voor 
€ 24,95, over te schrijven naar rekening-
nummer BE44 9731 2970 9545. Contact 
opnemen met de auteur kan ook : 
eenuitdeduizend2022@gmail.com of 0485 
83 96 01. 

Op de voorstelling van het boek was het twee jaar wachten door de beperkende maatregelen die van 
overheidswege opgelegd werden tijdens de coronacrisis. Op 24 april, Erfgoeddag in Vlaanderen, kon het 
event eindelijk doorgaan. Een delegatie van de broeders was aanwezig onder meer br. Ton Houdé (algemeen 
overste) die een korte gelegenheidstoespraak hield, en de broeders Etienne Colman en Jan Clyncke namens 
de Belgische broeders. Broeder Marc Etienne, intussen 96 jaar, die twee decennia in het kloosterconvent te 
Hamme heeft gewerkt, kon er niet bijzijn maar deelde vanop afstand mee in de feestelijke stemming. Het 
boek kan alvast op zijn intense belangstelling rekenen ! 
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INDONESIË 
Het eerste deel van het kapittel in de provincie Indonesië is voorbij. De kapittelleden hebben zich van 20 tot 
en met 22 april verzameld en de voorbije bestuursperiode besproken, inspiratie opgedaan en de zes 
broeders gekozen die naar het algemeen kapittel zullen gestuurd worden. Het zijn Br. Silvester Simamora, 
Br. Gregorius Suwardi, Br. Albertus Komang, Br. Gerardus Manik, Br. Francis Sirait en Br. Hugo Fahik. Zij 
vormen samen met br. Janarius 
Sukirdi (provinciaal overste) en br. 
Herman Yosef Gultom (lid alge-
meen bestuur) de groep deel-
nemers uit Indonesië. De broeders 
Benedictus Suyatmo en Ivan 
Singalingging zijn plaatsvervanger. 

Op het ogenblik dat ik deze woor-
den neerschrijf is het roepingen-
zondag. Een deel van onze broe-
ders is de baan opgegaan en voert 
promotionele acties: er zijn per-
soonlijke ontmoetingen met jon-
geren en er zijn – hoe kan het ook 
anders vandaag – online informa-
tiecampagnes over het broeder-
leven. 

Het goede nieuws uit Indonesië is dat de pandemie aan het uitdoven is. Kantoren en scholen zijn weer open 
zoals normaal, zij het dat het dragen van een masker en voorzichtig zijn nog steeds de regel is. Belangrijk te 
vermelden is dat de toestand van de broeders in Indonesië gezond is. In de scholen zelf is de laatste rechte 
lijn ingezet richting vakantie. 

Br. Herman Yosef Gultom 

NEDERLAND EN BELGIË 
Twee broeders zijn verhuisd naar Eindhoven, huize Antonia Depoorter. Broeder Jan Klein Overmeen heeft 
na vele jaren afscheid genomen van zijn thuis in ’s-Hertogenbosch. Uit Veldhoven is br. Wim van den Boom 
overgekomen. Beide broeders hebben zich reeds vlot genesteld tussen de medebroeders. 

Nederland houdt woensdag 25 mei een districtsberaad met alle broeders van district. Zij zullen dan twee 
broeders kiezen die naar het algemeen kapittel in Denekamp gaan en een plaatsvervanger. 

De Belgische broeders hebben op 5 april kapittel gehouden en de broeders Staf Verhoeven en Paul Daemen 
gekozen als kapittelleden voor het algemeen kapittel deze zomer. Zij bereiden zich nu voor samen met br. 
Etienne Colman (districtsoverste) die sowieso deel uitmaakt van het algemeen kapittel. Br. Jan Clyncke is 
plaatsvervanger. 

HET LAATSTE WOORD 
De hele congregatie maakt zich in de komende tijd klaar voor het algemeen kapittel. Aan u, beste lezer, 
wensen wij – reizigers en thuisblijvers – een prettige vakantie toe ! 

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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