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

nummer 71, september 2022 

EEN GESLAAGD ALGEMEEN KAPITTEL 
Op vrijdag 26 augustus kwam er met het tekenen van de oorkonde tijdens een plechtige dankviering in de 
kapel van het klooster van de Zusters Franciscanessen te Denekamp een einde aan het 27ste algemeen 
kapittel van de Broeders van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes. De zon scheen, het was aangenaam warm, de 

kapittelleden en medewerkers glunderden. Het kapittel 
was duidelijk geslaagd! 

Het begon allemaal op dinsdag 16 augustus. Met 
verschillende voertuigen kwamen broeders uit België, 
Nederland, Indonesië, Brazilië, Curaçao en Ethiopië aan 
op het domein van de Nicolaasstichting in Denekamp. 
Aldaar is een klooster gevestigd dat bovendien over de 
accommodatie beschikt waar individuen en groepen 
zich kunnen terugtrekken om op adem te komen in de 
rustgevende en uitnodigende Twentse natuur. De 
gasten werden hartelijk ontvangen door een 
gemeenschap van zes toegewijde Indonesische zusters 
die instaan voor de gang van zaken in het 
Franciscushuis, het gedeelte waar bezoekers verblijven. 
In ons geval en in het bijzonder voor de acht 
Indonesische broeders was dat meegenomen want de 
zusters hielden van sfeer scheppen. 

Die dinsdag werd alles klaargemaakt voor de opening en start de volgende dag: De kapittelzaal kreeg een 
passende aankleding met onder meer een mooi beeld van Vincentius en een in het oog springend tegeltapijt 
van de hand van Broeder Amator dat stichter Glorieux en de goede werken voorstelt. De apparatuur voor 
het simultaanvertalen werd opgesteld en getest, iedereen 
kreeg een plaats toegewezen aan de kapitteltafel. 

De volgende dag, toevallig ook de nationale feestdag van 
de republiek Indonesië, verklaarde de algemeen overste 
het kapittel voor geopend en kon het kapittel beginnen 
met haar dagelijkse zittingen. 

Het kapittel stond in het teken van toewijding aan goede 
werken. Enkele sprekers waren uitgenodigd en zij gaven 
een lezing die hiermee verband hield (Vincentius, de 
Vincentiaanse familie en de betekenis van armenzorg, de 
rol van de kerk vandaag). Goede werken doen gaat 
uiteraard niet zonder werkers. Veel aandacht ging naar de 
recrutering alsook de opleiding, vorming en begeleiding 
van broeders in de jonge gebieden Ethiopië, Brazilië en 
Indonesië. Vanuit verschillende hoeken werd gevraagd om 
hierbij de samenwerking en de contacten te versterken. 



 2 

Het werk van de vorige generaties werd al evenmin vergeten. De Braziliaanse kapittelleden brachten hulde 
aan Broeder Pedro Goossens, een van de pioniers van de congregatie in Brazilië. Zijn leven en werk hebben 
zij samengevat in een boekje waarvan alle kapittelleden een exemplaar overhandigd kregen. Br. Pedro is 

afkomstig uit België – hij is er gekend als Broeder Piet – 
en hij overleed vorig jaar in Brazilië alwaar hij zeer veel 
betekend heeft voor de opbouw van het religieuze 
leven als organisator en als mens, zonder onderscheid 
te maken. De Ethiopische delegatie dankte de broeders 
uit Canada, Indonesië en België die hen dag in dag uit 
geholpen hebben met het vormen van een 
gemeenschap van broeders van goede werken, die 
zoals elders leert op haar eigen benen te staan. De 
kapittelleden spraken ook in lovende woorden over het 
werk van de Stichting Goede Werken Glorieux. Deze 
Stichting maakt nog steeds vele projecten van de 
congregatie in het buitenland financieel mee mogelijk. 
Zij zal ook in de komende jaren nog een belangrijke 
bijdrage leveren, dankzij de gewaardeerde inbreng van 
de sponsors. 

De zorg voor de ouder wordende broeders was ook een aandachtspunt. Niet alleen in België en in Nederland, 
maar ook in Indonesië en in Brazilië heeft deze groep binnen de congregatie passende aandacht nodig, zowel 
lichamelijk als geestelijk. 

De verschuiving van het zwaartepunt van de congregatie naar jongere gebieden heeft gevolgen voor de 
structuur van de congregatie. Specialisten kerkelijk recht hebben advies gegeven over hoe de congregatie 
zich in de komende jaren het best dient te organiseren. 

Op het kapittel was er veel aandacht voor het charisma van de congregatie. Daar was vraag naar vanuit de 
gebieden, in het bijzonder Brazilië, Ethiopië en Indonesië. Immers, Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes mag dan 
wel de patrones van de congregatie zijn, maar 
waar heeft de stichter zijn inspiratie vandaan 
gehaald voor de dagelijkse praxis op het 
terrein? Om dit te begrijpen dient men terug te 
gaan naar de oorspronkelijke naam van de 
congregatie, te weten de Broeders van Goede 
Werken. De goede werken doen meteen 
denken aan de Heilige Vincentius, een 17e 
eeuwse Franse priester die heel wat gedaan 
heeft voor de liefdadigheid en door vele 
religieuze stichtingen uit de 19de eeuw als 
voorbeeld werd genomen, en zo ook door 
Glorieux. Om deze reden heeft het algemeen 
kapittel besloten Vincentius terug een 
prominente plaats te geven. 

De uitkomst van al deze besprekingen heeft 
het kapittel vervolgens vertaald naar een 
beleid voor de komende bestuursperiode. De 
kapittelleden hebben hier veel tijd aan besteed en tegelijkertijd hebben ze aan de samenstelling van een 
nieuw algemeen bestuur gewerkt. Dit nieuwe bestuur zal de besluiten en aanbevelingen van het 27ste 
algemeen kapittel in de jaren die komen uitvoeren. 
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Tenslotte nog dit. Omdat de boog niet altijd gespannen moet staan, trokken de kapittelleden er op zondag 
een dagje tussenuit: zij namen in de voormiddag deel aan de eucharistieviering in de basiliek van Oldenzaal 
en in de namiddag verkenden zij het omliggende Twentse gebied. 

HET NIEUWE BESTUUR 

U ziet op de foto het nieuwe bestuur. Broeder 
Ton Houdé (3) werd herkozen als algemeen 
overste. Broeder Herman Yosef Gultom (2) en 
Br. Franklin Clemencia (4) werden eveneens 
opnieuw gevraagd. Br. Herman heeft 
bovendien de opdracht aanvaard plaats-
vervanger te zijn. In het bestuur zijn twee 
nieuwkomers opgenomen: br. Albertus 
Komang Alit (5) en br. Hugo Fahik (1). 

We zien daarmee een bestuur met twee 
oudere broeders en drie broeders uit 
Indonesië die toevallig alle drie in 1980 
geboren zijn. 

Het zal belangrijk zijn de komende jaren 
jongere broeders vertrouwd te maken met 
het besturen van de congregatie zodat de 
broeders uit Indonesië, Brazilië of Ethiopië de 
leiding kunnen overnemen. 

KAPITTEL IN INDONESIË EN BRAZILIË, EN RAADPLEGINGEN IN BELGIË EN ETHIOPIË 
Nu de teerling is geworpen op het algemeen kapittel, kunnen de andere gebieden aan de slag met de 
besluiten en eveneens een nieuw bestuur kiezen of laten benoemen. 

Br. Ton Houdé zal aanwezig zijn op het kapittel in Brazilië in oktober. Br. Herman Yosef Gultom zal de 
algemene overste vertegenwoordigen op het kapittel van Indonesië omdat dat rond dezelfde data gehouden 
zal worden als in Brazilië.  

Br. Ton Houdé zal gesprekken voeren met de broeders in Ethiopië in november en met die in België over de 
samenstelling van het toekomstige bestuur van die gebieden. In Nederland komt deze kwestie nu niet aan 
de orde, omdat het bestuur daar nog maar kortgeleden benoemd is. Wel komt er een 
voorlichtingsbijeenkomst over de uitkomsten van het algemeen kapittel. 

EEN HUISGENOOT HEEFT ONS DEFINITIEF VERLATEN 

Op 2 september overleed na een relatief kort ziekbed Br. Fons (Gerard) 
Demuelenaere. Bij de begrafenis bleek welke indruk Br. Fons in zijn gehele 
leven gemaakt heeft op de personen voor wie en met wie hij gewerkt heeft. 
Het waren indrukwekkende getuigenissen. Echt een broeder van Goede 
Werken die gediend heeft bij psychiatrische patiënten in Luik, bij de 
opgroeiende jeugd met problemen in het Provinciaal Instituut Heynsdaele en 
bij daklozen en de woongroep van Siddartha. Tenslotte was hij een fijne 
huisgenoot en iemand die bleef dienen in de residentie/generalaat. Hij zal 
gemist worden. 

 1    2         3               4    5 
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VERNIEUWING GELOFTEN 

Op 22 september vernieuwden vier broeders hun 
tijdelijke geloften onder het goedkeurende oog van de 
districtoverste Br. Wossen Kefale en de huisoverste en 
verantwoordelijke voor de vorming, Br. Abebe Leykun. 
De ceremonie vond plaats in het broederhuis in Addis 
Abeba en werd voorgegaan door de parochieherder en 
zijn helper. De viering en de versiering was het werk van 
de broeders zelf, en het mag gezegd zijn: ze hebben er 
werk van gemaakt!  

Ook mooi nieuws: twee kandidaten zijn die dag 
begonnen als postulant. Aan allen onze gelukwensen. 

FAMILIEDAG IN EINDHOVEN 
Eindelijk was het zover ! De zware beperkingen op bijeenkomsten die opgelegd waren door de overheid 
hebben twee jaar lang roet in het eten gegooid, maar nu het leven weer naar normaal is teruggekeerd heeft 
het bestuur van het district alle zeilen bijgezet en een groots familiefeest georganiseerd op 15 september. 
Dit feest was eigenlijk bedoeld geweest om 190 jaar congregatie te vieren. Dit zou dan in 2020 geweest zijn. 
Het was een mooi feest waar de broeders met blijheid naar terugkijken! 

 

VOORUITBLIKKEN 

25 november 2022 is het 150 jaar geleden dat Stefanus Modestus Glorieux overleed in 
Smetlede. Zoals als bij St. Vincentius zien we dat Glorieux altijd opkwam voor de armen, hen 
respecteerde, maar de aandacht voor het geestelijk welzijn van diezelfde armen nooit uit het 
oog verloor. In de congregatie en elders zal hier uiteraard passende aandacht aan gegeven 
worden. U leest er meer over in een van de volgende nieuwsbrieven. 

br. Ton Houdé 
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