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

nummer 72, januari 2023 

EEN PROMINENTE PLAATS VOOR VINCENTIUS 
De congregatie is gesticht in 1830 en de Vincentiaanse spiritualiteit was een van de belangrijkste bronnen 
waaruit de Stichter putte. Deze spiritualiteit is fundamenteel steeds aanwezig gebleven in de congregatie en 
dit op vele manieren. In de eerste leefregel van de congregatie (1835) wordt Vincentius genoemd als een 
van de patronen van de congregatie. Dit blijft zo tot 1969. Tijdens het vernieuwingskapittel van dat jaar, na 
het tweede Vaticaans Concilie, ziet een experimentele leefregel het licht. Vincentius verdwijnt dan uit de 
leefregel en komt niet terug. Toch is hij in verschillende algemene kapittels nadrukkelijk als patroon 
genoemd (o.a. 2010). 

In de voorbije vijftig jaar was Vincentius bovendien wat op de achtergrond geraakt. Dit is deels te verklaren 
door de toegenomen belangstelling die er vanaf 1970 was om uit oorspronkelijk bronnenmateriaal de 
congregatie-eigen spiritualiteit te achterhalen, bij voorkeur in de woorden van de Stichter zelf. Broeders én 
zusters hebben hierin 
uiteindelijk veel tijd en 
energie gestoken, en met 
resultaat. Ironisch genoeg 
blijkt dat het charisma en 
de spiritualiteit van de 
stichter, en dus ook dat 
van de congregatie, zeer 
sterk steunen op en 
schatplichtig zijn aan het 
voorbeeld, de praktijk en 
het gedachtengoed van 
Vincentius. Men mag met 
de hand op het hart 
stellen dat de Broeders 
van Onze-Lieve-Vrouw 
van Lourdes, broeders van 
Goede Werken in de geest 
van Vincentius zijn. 

Het algemeen kapittel van 2022 heeft daarom besloten om Vincentius met nadruk te herbevestigen als een 
van de patronen van de congregatie (naast Maria). Het algemeen bestuur heeft in opdracht van datzelfde 
kapittel het lidmaatschap van de internationale Familie van Vincentiaanse religieuze organisaties 
aangevraagd en verkregen (FAMVIN). Het algemeen kapittel heeft eveneens de afzonderlijke gebieden 
aangespoord om indien mogelijk het lidmaatschap na te streven van de landelijke Vincentiaanse Familie. 

De Vincentiaanse Familie is een beweging die bestaat uit meer dan 160 instellingen en die zo’n vier miljoen 
mensen telt die Jezus Christus volgen en de armen dienen, net zoals Vincentius, Louise de Marillac en vele 
andere gelovigen die de afgelopen vier eeuwen het Vincentiaanse charisma verrijkt hebben. Die familie is 
werkzaam in vele landen en blijft aandacht vragen voor de spiritualiteit van Vincentius. 

Vincentius en het Vincentiaans charisma kunnen onze blik verruimen en natuurlijke bondgenoten op ons 
pad sturen om zo de mens in nood doeltreffender bij te staan. Met anderen verbonden kunnen we meer! 

Foto: voorgevel in Ronse van het gesticht Glorieux/Institut Glorieux 
met een typische voorstelling van Vincentius als vader der armen. 
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SAMEN AAN DE BESTUURSTAFEL 
Het nieuwe algemeen bestuur kwam voor het eerst samen op 25 augustus in Denenkamp, nog maar enkele 
uren verkozen, om met elkaar kennis te maken en een aantal praktische regelingen te treffen. Een volgende 

samenkomst was gepland voor december, 
deze keer in het bestuurshuis (generalaat) te 
Oostakker. Gedurende een aantal dagen 
hebben we de eerste maanden besproken die 
vooral te maken hadden met de kapittels en 
de nieuwgekozen besturen (infra), begro-
tingen, en zaken waarin het algemeen 
bestuur een actieve rol speelt, of waar sprake 
is van een gedeelde last en/of ver-
antwoordelijkheid. 

Van de gelegenheid werd gebruikt gemaakt 
om een officiële foto te maken van het 
bestuur. 

De drie Indonesische leden van het bestuur 
hebben van nabij kennis gemaakt met de 
Belgische (Oostakker) en Nederlandse (Eind-

hoven) broeders. Het is immers de bedoeling dat de Indonesische provincie op termijn een belangrijkere rol 
gaat spelen in het besturen van de congregatie. 

Als congregatie met pauselijk lofdecreet heeft de algemeen overste de Heilige Stoel op de hoogte gebracht 
en verslag gedaan van het algemeen kapittel en de uitkomst ervan. De eerste reactie was gunstig en er was 
zichtbaar tevredenheid met de koers die het algemeen kapittel heeft uitgestippeld. De Congregatie voor de 
Instituten van Godgewijd Leven en de Gemeenschappen van Apostolisch Leven heeft intussen laten weten 
dat zij zich buigt over de door het algemeen kapittel aangenomen wijzingen in de Leefregel. Het is wachten 
op een antwoord! 

 

 

Geen tropische temperaturen te Eindhoven: 
broeders Hugo Fahik en Albert Komang (links), 

en broeders Theo Bekkers en Fons van der Laan met broeder 
Herman Yosef Gultom trotseren het eerste winteroffensief. 
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NIEUWE BESTUREN 
In het kielzog van het algemeen kapittel (augustus 2022) werden alle landelijke besturen vernieuwd. District 
Nederland is een uitzondering: daar is men door de omvorming reeds in 2021 aan een nieuwe 
bestuurstermijn begonnen. 

INDONESIË 
De Indonesische provincie hield haar kapittel van 13 tot en met 20 
oktober in het gastenverblijf van de Zusters Ursulinen in Sukabumi 
(West-Java). Na rijpe beraadslaging hebben de kapittelleden het 
volgende bestuur gekozen voor de periode 2022-2025. Provinciaal 
overste is br. Gregorius Suwardi (5) en plaatsvervanger br. Benediktus 
Suyatmo (4). Raadsleden: br. Gerardus Majella Manik (2), br. Fransiskus 
Sirait (1) en br. Ivan Sigalingging (3). 

BELGIË 
De huidige raadsleden werden herkozen tijdens een bijeenkomst op 2 december. De samenstelling van het 
districtbestuur is als volgt: districtoverste blijft br. Etienne Colman, geflankeerd door (plaatsvervanger) br. 
Paul Daemen en (raadslid) br. Jan Clyncke. 

   
Br. Etienne Br. Paul Br. Jan 

BRAZILIË 
In Betim kwam het pro-provinciaal kapittel samen in oktober. Br. 
Ton Houdé was bij deze aangelegenheid aanwezig. Gekozen zijn : 
br. Heládio Firmino Rodrigues pro-provinciaal overste (m.), br. 
Vando Rosa de Mendonça (l.) plaatsvervanger en br. Antônio 
Carlos de Amorim (r.) raadslid. 

ETHIOPIË 
In Addis Abeba werd in gezamenlijk overleg met de algemeen overste besloten dit bestuur samen te stellen: 
districtoverste blijft br. Wossen Kefale, plaatsvervanger is br. Abebe Leykun Bogale en raadslid wordt br. 
Maksimus Boi. 

   
Br. Wossen Br. Abebe Br. Maksi 
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KORTE BERICHTEN 

GELOFTEN VOOR HET LEVEN IN INDONESIË EN BIJEENKOMST HOGERE OVERSTEN IN ROME 
Br. Hilarius Bria Bere heeft zijn geloften voor het leven uitgesproken in de kathedraal van Bogor op 25 
november 2022. Br. Herman Yosef Gultom heeft hierbij de taak van de algemeen overste op zich genomen: 
deze verbleef op dat moment in Rome omwille van andere congregationele verplichtingen. Zoals altijd was 
de opkomst voor een dergelijke gebeurtenis groot, zeker omdat die dag ook stichtersdag gevierd werd. 

De algemeen overste nam in november deel aan de jaarlijkse assemblee van de algemeen oversten van 
mannelijke congregaties van pauselijk recht in Rome. Een ontmoeting met de paus stond op het programma. 
Paus Franciscus ging in op de vragen vanuit de assemblee. 

  
Br. Hilarius tussen zijn ouders in traditionele feestkledij. Franciscus sprak met alle oversten. 

VOORUITBLIKKEN 
Na twee jaar is reizen eindelijk weer mogelijk: de meeste beperkingen opgelegd door de overheid naar 
aanleiding van de Covid pandemie zijn opgeheven. Br. Ton Houdé, de algemeen overste, heeft in het najaar 
de broeders in Brazilië en Ethiopië bezocht en de respectievelijke kapittels bijgewoond. Dit jaar (2023 dus) 
komt Indonesië aan de beurt en kunnen onze medebroeders in Ethiopië en Brazilië nogmaals een bezoek 
van het algemeen bestuur verwachten. Tijdens het bezoek aan Indonesië zal het gehele algemeen bestuur 
trouwens in vergadering bijeenkomen. Via deze nieuwsbrief blijven we u graag op de hoogte houden! 

ONZE-LIEVE-VROUW VAN LOURDES 
 

 
Op 11 februari valt het feest van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes. Zij 
is de patrones van onze congregatie, maar daarnaast wordt op haar 
feestdag de Wereld Ziekendag gevierd. Dit feest is ingesteld door 
paus Johannes Paulus II op 13 mei 1992. Vele zieken die Lourdes 
bezocht hebben, vonden er bezieling, troost, kracht en bemoediging 
om met hun ziekte om te gaan. De solidariteit van jong en oud met 
de zieken was en is voor zieken en gezonden een grote stimulans 
om handen en voeten te geven aan het evangelie in het leven van 
elke dag. 

 

 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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