
Informatie 
 
 
 

J  A  A  R  G  A  N  G 1  ,     N U  M  M E  R     3 Z  O  M  E  R      2  0  1  6 
 
 

Voorwoord 
 
 

Geachte lezer, 
 

 
Met deze uitgave presenteren wij u de derde editie van Informatie. In dit 
nummer vindt u het laatste nieuws uit onze congregatie. 
Wij staan stil bij het overlijden van Br Antonio Picokrie en nemen u mee op 
de vakantie van de broeders. 
Verder treft u in dit nummer een verslag aan van het bezoek van de 
Algemene en Provinciale overste aan Ethiopië begin van dit jaar. 
Wij blikken even terug op de familiedag en informeren u over de 
toegankelijkheid van het broederkerkhof in Dongen. 
2016 is ook het jaar van de kapittels.  Veel leesplezier. 
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De gemeente Dongen en woning-
corporatie Leystromen gaan onder-
zoek doen naar de geschiktheid van 
het leegstaande Broederhuis Glorieux 
aan de Triangellaan (momenteel be-
woond door anti-krakers). Zij onder- 
zoeken de mogelijkheid, om daar tij-
delijk 90 tot 135 statushouders op te 
vangen, mensen die op de vlucht zijn 
voor geweld in eigen land en die een 
vergunning hebben om in Nederland

 

te wonen. De gemeente Dongen 
heeft geen andere geschikte locatie 
voor grootschalige nood- opvang. In 
september zal hierover de beslissing 
vallen. Op de website van de 
gemeente Dongen (www.dongen.nl) 
kunt u meer informatie vinden. 



Ethiopië 
De algemene overste br Theo van den Boer en 
ondergetekende brachten van 21 tot en met 30 
april een werkbezoek aan Ethiopië. Dit bezoek 
heeft op mij een grote indruk gemaakt. 
Er heerst in dit Afrikaans land verschrikkelijk veel 
armoede. Mensonwaardig zoals mensen wonen 
in krotten gebouwd van plastic of golf- platen. 
Wij bezochten de projecten die door het fonds 
GWG (Goede werken Glorieux) en onze 
congregatie worden gesteund. Er wordt veel 
mooi en goed werk verricht door Christina van 
Maasdam, onze broeders daar en de mensen 
die in dienst zijn of als vrijwillig(st)er hun steen- 

 
 

Broederkerkhof Dongen 
 

Sinds br. Urbanus van Rooi in Eindhoven 
woont, is de sleutel van het kerkhof in beheer 
bij dhr. Leo Hamelinck. Wij zijn blij dat hij dit 
doet. Wilt u of familieleden van de overleden 
broeders een bezoek brengen aan het kerkhof, 
dan kunt u contact opnemen om een afspraak 
te maken. Zijn telefoonnummer is (0162) 31 42 
07 of mobiel 06 27 88 16 49. Bij afwezigheid 
van dhr. Hamelinck kunt u contact opnemen 
met zijn zoon Ranco Hameling T (0162) 
220699 of M 06 29093922. Wel een vriendelijk 
verzoek tijdig te bellen, dus niet op de dag zelf. 

Familiedag overleden broeders 
Om contact te houden met de familie van 
overleden medebroeders organiseren wij jaar- 
lijks een familiedag. Een dertigtal familieleden 
verzamelde zich dit jaar op zondagmiddag 22 
mei rond 14 uur in broederhuis Depoorter. 
Na een welkom en een kopje koffie of thee was 
er om 14.45 uur een gebedsdienst in de kapel, 
waar we de overleden medebroeders 
herdachten. Na de viering gaf de algemene 
overste een kort overzicht van de missiegebie- 
den in Ethiopië, Brazilië en Indonesië waar we 
als congregatie werkzaam zijn. Daarna was er, 
onder het genot van een hapje en een drankje, 
volop gelegenheid tot ontmoeting van fami- 

 
 
 
tje bijdragen. Christina had voor de hele week 
een programma gemaakt zodat we alle pro- 
jecten konden bezoeken. Zo nu en dan was er 
ook iets ontspannends. We gingen o.a. naar de 
Nederlandse ambassade om Koningsdag te vie- 
ren. We bezochten een culturele avond met 
dans en muziek en brachten een bezoek aan 
het bedevaartsoord van de Christelijk Ortho- 
doxe kerk. Ethiopië is een land waar nog veel 
moet gebeuren om de mensen een menswaar- 
dig bestaan te bieden. Onze hulp daar blijft 
broodnodig. 

 
Br. Jan Klein Overmeen 

 
 
 

 
 
De ingang van het kerkhof is aan de Benelux- 
laan 2. De heer Hamelinck zorgt dat de poort 
open is en later weer gesloten wordt. 
 
 
 
 
lieleden en broeders. Om 17 uur werd de fa- 
miliedag afgesloten met broodjes en koffie of 
thee. Het was een zeer geslaagde en gezellige 
middag. Dat bleek duidelijk uit de reacties 
toen de gasten huiswaarts keerden. 
De uitnodigingen werden gestuurd naar alle 
ons bekende contactadressen. 
Ons beleid is: als wij twee achtereenvolgende 
jaren geen reactie ontvangen hebben, worden 
er geen uitnodiging meer verstuurd. 
Heeft u dit jaar geen uitnodiging gekregen, 
maar stelt u er wel prijs op? Dan kunt u dit 
kenbaar maken bij br. Leon, de huisoverste. 
E-mail: depoorter@brsglorieux.nl. 

mailto:depoorter@brsglorieux.nl


Vakantie 2016 
Van 11 tot en met 18 juni gingen 12 broeders, 
Dhr. Toon van Dongen en dhr. Rob Verheij op 
vakantie in Lochem. Een kort verslag van deze 
vakantie door br. Jan Klein Overmeen. 

 

 

 
 
 

Zondag 12 juni brachten we een bezoek aan de 
Abdij St. Willibrord in Doetinchem. Wij waren al 
vroeg vertrokken zodat wij bij de paters de 
Eucharistie mee konden vieren. De vaste 
gezangen waren allemaal nog in het latijn. Het 
leek wel of de tijd stil is blijven staan. Na de 
viering ontmoetten wij Peter Rietkerk. De 
meeste broeders kenden hem, omdat hij vroeger 
lid was van onze congregatie. Later is hij 
ingetreden bij de Benedictijnen. Hij leidde ons 
rond op het terrein van de abdij, een groot 
terrein met immense gebouwen. Op het 
programma van maandag stond een bezoek aan 
een boerderij in Lattrop. De familie heeft een 
groot bedrijf dat werkt met een melkrobot. Zo’n 
112 stuks melkvee en een flink aantal “jongvee”. 
Het melkproces gaat geheel automatisch. De 
koeien worden gemolken door een robot. Als dat 
allemaal goed werkt komt er geen mensenhand 
meer aan te pas. 

 

 
Op het programma van deze week stonden een 
aantal ANWB-routes, maar die bleken intussen 
opgeheven te zijn. Maar met behulp van de 
kaart en de TomTom hebben we toch aardige 
routes gereden. 
Op zo’n dagtocht lunchen we meestal in een of 
ander hotel of restaurant. Dat werd veelal 
vanuit het hotel waar wij verblijven geregeld. 
Dit keer lunchten wij in Erve Brooks in 
Gelselaar. Daar hebben kunnen genieten van 
een heerlijke 

pannenkoek. Erve Brooks is een boerderij die tot 
restaurant is verbouwd en waar veel moge- 
lijkheden zijn om je te vermaken. Ook leuk voor 
kinderen  om er een dag of een middag door te 
brengen. Op 5 minuten afstand van dit 
restaurant staat een museumboerderij die zeer 
de moeite was om te bezoeken. 
In de loop van deze week kregen wij ook bezoek 
van onze secretaresse Gerda en haar dochter. Zij 
kwamen tijdig voor de lunch en gingen daarna 
met de broeders een toertje maken in de mooie 
omgeving van Lochem. 
Na het diner vertrokken zij weer richting Best. Zij 
hebben genoten van deze middag en wij vonden 
het leuk dat zij waren geweest. 
Op de donderdag hadden wij een dagtrip ge- 
pland.  Wij zouden de Slingeroute rijden. Bij de 
“start” in Rijssen maar eerst even informeren bij 
de VVV. Daar hoorden we dat ook deze route 
opgeheven was. Maar dankzij Rob en de naviga- 
tor hebben wij een mooie route gereden o.a. 
naar Winterswijk, waar we in hotel Frerikshof de 
 

 
 

lunch gebruikten. Ook in de namiddag hebben 
we wat alternatieve wegen genomen en kwa- 
men uiteindelijk aan bij het restaurant de Witte 
Wieven. Het was mooi weer en we konden 
buiten genieten van een drankje. 
De week was snel om. Ook al zat het weer niet 
altijd mee hebben wij genoten van de mooie 
omgeving en de goede verzorging in het hotel. 
Al met al kunnen wij terugkijken op een mooie 
vakantie en we kunnen er weer een jaartje te- 
gen! 



Nieuwe telefoonnummers 
 

De kamers van de broeders in het broederhuis Depoorter hebben een nieuwe telefoonaanslui- 
ting en een nieuw telefoonnummer gekregen. Aan de familieleden van de broeders is deze wij- 
ziging inmiddels doorgegeven. Ook de kantoren van het provinciaal bestuur hebben een nieu- 
we telefoonaansluiting gekregen. Met ingang van 20 mei zijn de telefoonnummers gewijzigd. 
De kantoren van de huisoverste en van Zorg & Welzijn hebben even- 
eens een nieuw nummer 040 23 19 062 
Dit is een doorkiesnummer: huisoverste, 1 en Zorg & Welzijn, 2 
Indien u een broeder niet kunt bereiken, kunt u contact opnemen met 
bovenstaand nummer. 

 

 
Ook het kantoor van het provinciaal bestuur is voorzien van een nieuwe 
installatie. 
De oude nummers van 
Provinciaal overste 040 - 29 47 546 
Financiële administratie 040 - 29 47 499 
Secretariaat 040 - 29 47 498 
zijn vervangen door 040 - 23 19 061 Met als doorkiesnummer: 
Provinicaal overste, 1, financiële administratie, 2, en secretariaat, 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZOMER 
 

Het bestuur wenst u een prettige 
en een ontspannen zomer toe! 

 
 
 

Colofon 

Informatie verschijnt 2 à 3 keer per jaar en is een uitgave van de Nederlandse provincie van de 

broeders van O.L. Vrouw van Lourdes. 

Lay-out en eindredactie: Gerda van den Bos en Jan Klein Overmeen. 

Druk copyshop ’s-Hertogenbosch. 

Contactadres: Provinciaal bestuur Brs. O.L. Vrouw van Lourdes, Glorieuxlaan 4, 5613 LN Eindhoven. 

E: secretariaat@brsglorieux.nl. 

mailto:secretariaat@brsglorieux.nl

