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Na een leven van dienstbaarheid aan de medemens
is in alle eenvoud van ons heengegaan
onze medebroeder en oom

2019

Het bestuur van de Nederlandse provincie wenst iedereen een vreugdevol en gezond 2019.
Broeder Anastasius
van Wezenbeek

De feestdagen zijn weer achter de rug. Hopelijk zijn we allen het nieuwe jaar met goede

moed begonnen.
2019 is toch een
jaar dat belangrijk is voor onze provincie. In augustus
(Marinus
Johannes
Arnoldus)
houden we een kapittel een belangrijk moment voor onze provincie. Wij proberen u op de
hoogte te houden van het wel en wee van onze provincie via Alert.
Dit jaar wordt in Lourdes speciaal aandacht besteed aan Bernadette.

Hij werd geboren te Loon op Zand
op 18 december 1929 en overleed
Zij is geboren op 7 januari 1844 (175 jaar geleden)
op donderdag 6 augustus 2020 in
het
Lukashuis,
te
en is overleden
op 16 april Glorieuxpark
1879 (140 jaar geleden).
Eindhoven.
Zij is 14 juni 1925 zaligverklaart en op 8 december 1933 heilig verklaart.
Hij was 72 jaar een trouw lid vanInde
Congregatie
van de
Broeders
Lourdes
wordt er veel aandacht
aan besteed
van Onze Lieve Vrouw van Lourdes.
Bernadette Soubirous

Onlangs werd het ‘Klooster op wielen’ geopend. Dit is een initiatief van de

Jongerenwerk
vanaan.
de KNR en bedoeld om jonge mensen op
Wij bevelen broeder commissie
Anastasius
in uwReligieuzen
gebeden
festivals ‘stil’ te zetten bij zingevingsvragen.

Broeder

Jonge mensen bezoeken graag
en regelmatig festivals. Tijdens
festivals ontsnappen ze aan
Jan Klein Overmeen, provinciale
overste
hun dagelijks
leven en staat
vaak open voor nieuwe
Medebroeders Broederhuis daarom
“Depoorter”
ervaringen. Ze hebben dan de
Neven
en nichten
tijd en openheid om tot
gesprek te komen. Het project
‘Klooster op wielen’ biedt hen
de mogelijkheid stil te zijn, een
kaarsje aan te steken en met
een religieus in gesprek te
gaan.

Correspondentieadres:
Broederhuis “Depoorter” Alert is een uitgave van het Provinciaal bestuur van de Nederlandse provincie
Glorieuxlaan 4
5613 LN Eindhoven
E-mail: br.janvandersteen@brsglorieux.nl

De afscheidsdienst in Eindhoven en de begrafenis in Dongen zullen
in besloten kring plaatsvinden.

