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I N  D I T 
N U M M E R 

Voor u ligt de tweede nieuwsbrief. 
Op de eerste uitgave hebben wij heel veel uiteenlopende reacties ontvangen. 
Veel lezers waren blij weer iets te horen over het wel en wee in de congregatie. 
Veel lezers waren verrast, dat wij nog het lef hebben hieraan te beginnen. 
Voor anderen riep het toch weer bepaalde emoties op. 
Iedereen wenste ons succes en hoopt de nieuwsbrief nog vele malen te mogen 
ontvangen. Wij zullen daar ons best voor doen. 
In dit tweede nummer besteden we aandacht aan enkele feiten die voorgevallen 
zijn en waar broeders mee te maken hebben. 
Wij vermelden de jubilarissen van dit jaar en informeren u over het vertrek van de 
Witte Paters uit ons noviciaatsgebouw dat zij in 2002 van ons gekocht hebben. 
Wij wensen u veel leesplezier. 
Fijne en gezellige paasdagen gewenst en een hartelijke groet namens het bestuur, 
 
 
Br Jan Klein Overmeen, provinciale overste 

 

 
Broeder Caspar zet zich al jaren in voor de Zonnebloem. Deze stichting verrijkt het 
leven van oudere mensen met en zonder een lichamelijke beperking maar ook dat 

van de vrijwilligers door sociale en recreatieve acti- 
viteiten mogelijk te maken. 

 
Op de nationale ziekendag, 12 september 2015, 
vierde broeder Caspar zijn 40 jarig jubileum bij de 
Zonnebloem. In deze jaren heeft hij onder andere 
aan 100 vakantieweken deelgenomen, zowel met 
de boot als op vakantieadressen in Nederland. Hij 
werd deze dag extra in het zonnetje gezet. Daarbij 
was een aantal broeders en familieleden aanwezig. 
Er was in de morgen een eucharistieviering en ‘s 
middags, na een goed verzorgde lunch, ontving hij 
een oorkonde en de gouden speld met de inscriptie 
“40” . Een mooie uitbreiding van zijn enorme verza- 
meling van foto’s, onderscheidingen en oorkondes 
die hij in de loop der jaren heeft opgebouwd! 



9 februari Harrie ten Holder 25 jaar 
19 maart Jan Klein Overmeen 60 jaar 
 Cor van Rooij 60 jaar 
 Cor Warmerdam 50 jaar 
21 juni Johannes Bosco Arts 75 jaar 
 Basil Blom 60 jaar 
15 augustus Joshua Weiss 60 jaar 
8 september Cor Groenendijk 65 jaar 
 

Jubilarissen 2016 
In 2016 hopen de volgende broeders hun jubileum te vieren: 

         I 
 
 
 
 

Voor de medebroeders van deze jubilarissen wordt het feest dit 
jaar gevierd op donderdag 8 september in het broederhuis De 
poorter in Eindhoven. 
In het vorige nummer van Informatie is per abuis het jubileum van 
broeder Urbanus van Rooi niet vermeld. Op 15 augustus 2015 
mocht hij zijn 60-jarig jubileum vieren. 
Br. Donatus (Sjef) Vervoort vierde op 08-09-2014 zijn 65 jarig 
Jubileum in Canada. 

 
 

Hoe vergaat het de broeders sinds de verhuizing 
 

In 2009 zijn de broeders vanuit Dongen naar 
Eindhoven vertrokken. Dat is nu intussen ruim 6 
jaar geleden. In Informatie, dat toen nog een tijd- 
schrift was, is dit uitvoerig beschreven en u zult 
dit ongetwijfeld gelezen hebben. Deze verhuizing 
is goed voorbereid en er zijn diverse afspraken 
gemaakt met de zusters over b.v. het gezamenlijk 
bidden, over de zorg en over de maaltijden. Za- 
ken die ons gemeenschappelijk leven betreffen. 
Het gehele complex, park en gebouwen, is nu on- 
der gebracht in Kerkelijke Instelling Erfgoed Glo- 
rieux, de KIEG. 
De zusters van de Nederlandse provincie van de 
zusters van Barmhartigheid hebben hun bezittingen 
ondergebracht in deze Kerkelijke Instelling en de 
verantwoordelijkheid overgedragen aan de KIEG. 
En dat heeft natuurlijk gevolgen, zowel voor de 
broeders als voor de zusters. 
2015 was een jaar waarin nogal wat gewijzigd is in 
de afspraken die we met de zusters hadden ge- 
maakt. De zorg, waarvan we hadden gehoopt ver- 
zekerd te zijn, werd vorig jaar april gestopt. De 
extramurale zorg die Glorieux leverde vanuit de 
intramurale zorg was volgens de KIEG niet betaal- 
baar meer. Dit heeft natuurlijk ook te maken met 

de bezuinigen in de gezondheidzorg. Wij moesten 
op zoek naar een zorginstelling en kwamen terecht 
bij Sint Annaklooster waar wij zeer tevreden over 
zijn. 
Ook de maaltijden stonden onder druk. Een eigen 
keuken was niet meer betaalbaar en kostte te veel. 
Wij moesten overstappen naar een cateringbedrijf 
voor de verzorging van de warme maaltijden. Ook 
de gezamenlijke broodmaaltijden werden ge- 
schrapt. De broeders gebruiken nu de broodmaal- 
tijden in hun eigen huiskamer en dat verloopt naar 
ieders tevredenheid. De zusters, enkele broeders 
en de leken die op Glorieux wonen moeten de 
broodmaaltijden voortaan zelf kopen en op hun 
kamer gebruiken. Gelukkig is het middagmaal nog 
wel gezamenlijk. Met al deze veranderingen blijft er 
nog maar weinig over van het gemeenschappelijk 
leven dat zo eigen is aan het religieuze leven. En 
dat vinden wij erg jammer. 
 

Dit, het gemeenschapsleven, zou ook moeten be- 
horen tot het erfgoed van het kloosterleven. 

Br. Jan Klein Overmeen. 



Vertrek witte Paters van Afrika uit ons vroegere noviciaat 
 

Op 1 juli 2002 is ons vroegere noviciaat in Dongen, 
en vanaf 1967 Gerardus Majellahuis, verkocht aan 
de Witte Paters. Vanaf die tijd tot begin oktober 
2009 waren zij goede buren van Huize Glorieux. Het 
huis diende als provincialaat met kantoor voor ad- 
ministratie etc. en er woonde een convent van te- 
gen de 20 personen. Bovendien konden er missiona- 
rissen tijdens hun vakantie verblijven. De bejaarde 
en zorgbehoevende paters woonden in Heythuysen. 
Wederzijds waren we blij met elkaar en werd er 
veel samengedaan. 
Toen de broeders in 2009 naar Eindhoven verhuis- 
den ging Br. Urbanus bij hen wonen en kon vandaar 
uit zijn werk in Dongen blijven doen. Maar ook de 
Paters kregen met leegstand te maken en omdat 
Heythuysen bezet moest blijven werd het huis in 
Dongen een probleem. 

 
Begin 2015 werd besloten het huis binnen afzienba- 
re tijd op te heffen en alles te concentreren in Heyt- 
huysen. Er zijn nog veel mensen in Afrika, maar zij 
willen daar (voorlopig) blijven. De alleenwonende 
Paters blijven liever waar zij nu zijn. De plannen om 
Dongen te verlaten werden bekend en al vlot dien- 
den zich mensen aan die interesse hadden voor het 
gebouw dat zij wilden behouden voor de toekomst. 
Bouwcollectief van Dongen heeft het serieus aange- 
pakt; is aan het tekenen en rekenen geslagen. 
Architect Cees Jacobs is er in geslaagd, in overleg 
met de firma van Gageldonk, een fraai plan te ont- 
werpen voor een appartementencomplex. Er zullen 
17 appartementen in komen. De belangstelling van 
toekomstige eigenaren is goed. De karakteristieke 
kloostergang blijft gehandhaafd, de kapel wordt 

ontmoetingsruimte voor de bewoners. De ruimte 
boven de kapel wordt een groot appartement. Aan 
de voorkant komen balkons en aan de achterkant  
galerijen waar voor de eerste en twee etage de 
ingang voor het appartement is. 
De hoofdingang blijft waar hij nu is en via de trap- 
penhal of lift kan men naar de bovengelegen etages. 
De appartementen van de tweede etage krijgen ook 
een deel van de grote zolder. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het bouwcollectief van Dongen heeft een prachtige 
folder gemaakt. Voor de Paters ben ik erg blij dat ze 
het huis een goede bestemming hebben kunnen 
geven. Hun band met Dongen is maar kort, slechts 
14 jaar. Ze hebben zich in Dongen goed thuis ge- 
voeld. De broeders zijn aan het 125e jaar bezig. 
Voor mij betekent dit ook het einde van mijn verblijf 
bij de Paters, want de verbouwing gaat een jaar du- 
ren. Wat mij betreft dank ik de witte Paters voor de 
bijna 7 goede jaren die ik bij hen heb gehad. 
 
Broeder Urbanus 

 

 
Broeder Athanasius is sinds 1950 lid van de Neder- 
landse Bijenhouders vereniging in Dongen. In 2015 
was hij dus 65 jaar lid van de vereniging. De vereni- 
ging wilde dit feit uiteraard niet zomaar voorbij la- 
ten gaan. Zij gaven hem een mooie plaquette ca- 
deau. Als 16 jarige jongen is hij begonnen met deze 
hobby, hierin geïnspireerd door de broeders Hyroni- 
mus en Clemens. Toen hadden de broeders op huize 
Overdonk al bijenkorven. Hij stond dus aan de wieg 
van deze vereniging. Br Ur- 
banus kwam uit Dongen om Br 
Athanasius deze plaquette met 
bijbehorende oorkonde te over- 
handigen. 



. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wij wensen al onze lezers gezegende en mooie paasdagen toe. 
 
 

Familiedag 
 
 

Zondag 22 mei 2016 is de jaarlijkse familiedag voor de familieleden van overleden broeders. 

 
De betreffende families ontvangen hiervoor op korte termijn een uitnodiging. 

 
 
 
 
 
 

Vanwege aansluiting op het glasvezelnetwerk komen er binnenkort 
nieuwe telefoonnummers op Depoorter. Alle kamers van de broeders 
krijgen een eigen aansluiting en een eigen nummer. Ook de kantoorruim- 
tes krijgen nieuwe nummers. Wij zullen de betrokkenen van de broeders 
hierover informeren als we de gegevens allemaal binnen hebben. 
Ook voor de algemene nummers houden wij u uiteraard op de hoogte. 

 
 
 
 

Adresgegevens 
 

Glorieuxlaan 4, 5613 LN EINDHOVEN. Postbus 2411, 5600 CK EINDHOVEN 

Secretariaat: telefoon: 040 - 29 47 498   Fax: 040 - 29 47 517 

Email: secretariaat@brsglorieuxl.nl 
 
 

Informatie is een uitgave van het provinciaal bestuur van de Nederlandse provincie 
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