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Het vierde nummer van Informatie ligt voor u. In dit nummer willen wij speciaal
aandacht geven aan zowel het algemeen als het provinciaal kapittel.
Beide kapittels zijn gehouden in het conferentieoord in Westelbeers.
Br Theo van den Boer schrijft over het algemeen kapittel en ondergetekende
over het provinciaal kapittel.
In dit nummer ook een memoriam van Br Gerrie van de Ven die van ons is heengegaan.
De Vincentiaanse familie viert dit jaar de 400ste sterfdag van de H. Vincentius à
Paulo.
Wij besteden aandacht aan het broederpad in Dongen en aan de Jacobushoeve
in Vessem.
Namens het provinciaal bestuur, br Jan Klein Overmeen

Het bestuur wenst u
fijne feestdagen
en Gods vrede voor het nieuwe jaar!

Algemeen Kapittel
2016 was voor de congregatie weer een jaar
met veel kapittels. De zes jaar durende bestuursperiode liep ten einde. Hiermee kwam
ook een eind aan de lange bestuursperiode van
broeder Theo van den Boer, die achttien jaar
aaneengesloten algemeen overste van de Congregatie is geweest. Een uitzondering weliswaar, want de constituties laten dit eigenlijk niet
toe. Twee achtereenvolgende termijnen is het
maximum. Echter met een toestemming van de
Heilige Stoel kan hierop een uitzondering worden gemaakt, wat in 2010 ook is gebeurd. De
overige bestuursleden uit deze drie bestuurstermijnen wisselden wat meer en enkelen van hen
werden opnieuw gekozen voor de huidige bestuursperiode van zes jaar, van 2016 tot 2022
dus. In alle deelgebieden, werden verkiezingen
gehouden om nieuwe kapittels te vormen en
een voorbereidingszittingen voor het algemeen
kapittel te houden waarin de afgevaardigden
gekozen werden voor deze congregationele bijeenkomst. Dit laatste algemene kapittels worden in vergelijking met enkele decennia geleden
steeds kleurrijker. De afvaardiging vanuit Indonesië, Brazilië en Ethiopië wordt talrijker en is
bijna zo groot als het Europese deel dat bestaat
uit Nederlanders, en Vlamingen. De Curaçaoënaar blijft natuurlijk bij Nederland ingelijfd.
Drie inleiders waaronder, pater Hans Kwakman
msc, de moderator van deze twee weken durende vergadering, hebben de broeders geholpen
bij het zoeken naar wegen om onze roeping als
broeder nog beter te verstaan en hebben licht
laten schijnen op het charisma van onze stichter
Stefaan Glorieux en op de spiritualiteit van de
Congregatie. Br. Cees van Dam, voorzitter van
de KNR en alg. overste van de broeders van Oudenbosch, gaf een boeiende toelichting bij het
recent verschenen document over de “Identiteit
en missie van de broeder in de Kerk”. De abt
van Koningshoeve Dom Bernardus Peeters leidde ons opnieuw binnen in onze eigen spiritualiteit van barmhartigheid en dienstbaarheid.
Compassie, barmhartigheid, de gulden regel die
overigens in alle godsdiensten een centrale
plaats inneemt, broederlijkheid en gemeenschap, gaven die wij ontvangen hebben om te
delen, vormden een rode draad doorheen de

gesprekken en het overleg, waarin natuurlijk
ook tijd moest worden vrijgehouden voor bestuurlijke aangelegenheden zoals de zorg voor
oudere medebroeders en de bekommernissen
omtrent het beheer van de materiële goederen.
Op de laatste dag, de dag van de sluiting van dit
kapittel, nadat alle gesprekken waren afgerond
en de opdracht voor het nieuwe bestuur duidelijk geformuleerd en vastgelegd, werd het nieuwe bestuur gekozen. Br. Ton Houdé, tot nu toe
pro-provinciaal van Brazilië werd gekozen tot
algemeen overste en br. Franklin Clementia,
woonachtig in Curaçao als plaatsvervangend algemeen overste. Twee broeders uit Indonesië te
weten, br. Nico Simanjuntak en br. Herman Jozef Gultom werden gekozen als raadslid. Een
bestuur van vier bestuursleden dus dat bij bijzondere omstandigheden een vijfde lid aantrekt
wanneer dit is vereist in verband met stemming
over belangrijke kwesties.

Vlnr. de broeders Herman Jozef, Franklin Clemencia, Ton
Houdé en Nico Simanjuntak

Tijdens deze twee weken hebben we in het
weekend een bezoek gebracht aan de stad
Utrecht met in het bijzonder het Catarijnen convent en het broederpad in Dongen. Het jaar
2016 is bijna teneinde en het algemeen kapittel
is ook al weer voorbij, maar de uitwerking daarvan moet nog beginnen en daarvoor hebben we
de komende zes jaren gekregen. Laten we hopen
dat ons de tijd gegund wordt en dat we uit
kunnen voeren wat ons hebben voorgenomen.
Br. Theo van den Boer

Provinciaal Kapittel 2016
Zoals u in de vorige Informatie heeft kunnen lezen, is
in mei een voorbereidingskapittel gehouden.
Van 13 tot en met 15 september werd het tweede
provinciaal kapittel gehouden. Ook dit keer werd er
vergaderd in de Spreeuwelseheide (Eigentijdserf is
de nieuwe naam) te Westelbeers.
Aandachtspunten die in mei
werden verder uitgewerkt.

naar voren kwamen,

De richtlijnen, samengesteld in 2013, werden bekeken en daar waar nodig aangepast.
Een belangrijk onderwerp op het kapittel was het
huizenbeleid. Het aantal broeders krimpt en er wonen nog kleine groepen in den Bosch en Vught. Het
nieuwe provinciaal bestuur zal daarover een visie
moeten ontwikkelen.
Ook voor de alleenwonende broeders was de nodige
aandacht.
Onze provincie heeft nog twee commissies. De Commissie Religieus leven en Gebed en de commissie
ontspanning. Het kapittel pleitte er voor dat beiden
blijven bestaan en de commissie ontspanning zelfs
uit te breiden.

vlnr: br Jan van der Steen, br. Jan Klein Overmeen,
br. Theo van den Boer

Op de eerste bestuursvergadering op 19 september werd br. Jan van der Steen tot secretaris van
het bestuur benoemd. Br. Leon in gevraagd om
zijn taak als archivaris voorlopig voort te zetten.

Uiteraard werd veel aandacht besteed aan de zorg
voor onze broeders in de toekomst. Bij alle veranderingen in de zorg moet je wel alert blijven.
In de mei bijeenkomst is het financieel beleid aan de
orde geweest. In de laatste sessie van het kapittel
werd op een aantal zaken nog even terug gekomen.
Op de laatste dag werd het nieuwe provinciaal bestuur gekozen voor de periode van 2016 - 2019.
Het nieuwe bestuur is als volgt:




Prov. Overste
br. Jan Klein Overmeen
Plaatsvervanger br. Theo van den Boer
Raadslid
br. Jan van der Steen

Deelnemers aan het provinciaal kapittel van september
van links naar rechts de broeders Jan Klein Overmeen,
Wim van den Boom, Urbanus van Rooi, Franklin Clemencia,
Boudewijn Mensch, Ton Houdé, Theo Bekkers, Leon Jansen,
Theo van den Boer, Frans Pikkemaat en Jan van der Steen.

Jacobushoeve Vessem
De Jacobushoeve werd in 1991 opgericht. Het idee was bij broeder Fons
van de Laan ontstaan tijdens een pelgrimstocht naar Santiago de Compostela. Uitgebreide informatie via
www.jacobshoeve.nl
De Jacobushoeve bestond dit jaar,
op 15 september, 25 jaar. Alle reden
voor een feestje, dat niet alleen voor
de vrijwilligers, maar ook met de gasten werd gevierd. Die week was er
voor iedereen gratis koffie en thee
met iets lekkers erbij. De feestweek
werd afgesloten met een groot feest
voor de vrijwilligers en hun partners.
De acht jubilarissen, die al 25 jaar bij
de Jacobushoeve betrokken waren,
werden gehuldigd voor hun inzet.
Naast een oorkonde en een woordje

door de voorzitter, mevrouw Henny
Houben, kregen zij ook een bos bloemen overhandigd door wethouder
mevrouw Ria van der Hamsvoord,
namens de gemeente Eersel.
Tot deze jubilarissen behoorden natuurlijk broeder Fons van der Laan en
broeder Wim van den Boom.

Vincentiaanse familie

De Nederlandse Vincentiaanse Familie is in
eind 1997 opgericht.
Er bleek veel behoefte te bestaan om ervaringen uit te wisselen en samen stil te staan bij de
vraag wat Vincentius de Paulo als patroonheilige betekende voor diverse congregaties. Ook
onze congregatie behoort tot de Vincentiaanse

Familie.
Het komende jaar 2017 zal een speciaal Vincentius jaar worden. Het is dan 400 jaar geleden dat Vincentius koos voor de armen. Vincentius de Paul zelf was priester geworden om
geld te kunnen verdienen voor zijn familie. In
1617 werd hij geraakt door het leed van de
armen en besloot de rest van zijn leven aan
hen te wijden. De inzet voor de armen was de
weg die Vincentius is gegaan. En in die armen
is God te vinden, zegt Vincentius. Hij kwam op
voor de armen, zieken, ontrechten, kwetsbaren in zijn tijd en samenleving. Dit deed hij niet
vanuit een klooster, maar door tussen hen in
te leven en te werken.
Het eerste huis dat in Nederland, in Delft 1844,
gesticht werd van onze congregatie kreeg als
patroon Sint Vincentius.

Broederpad Dongen

Bij het vertrek van de broeders uit Dongen in
2009 werd namens de gemeente Dongen door
de burgemeester van Dongen, mevrouw Simone Dirven-van Aalst, als afscheidscadeau aan de
broeders het BROEDERPAD aangeboden. Het
Broederpad is een historische wandelroute
door Dongen die voert langs 22 plaatsen waar
broeders van 1892 tot 2009 gewerkt en gewoond hebben
Op 16 mei 2013 werd het Broederpad officieel
geopend.
Tijdens het algemeen kapittel hebben we met
de kapittelleden uit België, Indonesië, Brazilië,
Ethiopië en Nederland het Broederpad gelopen
onder leiding van Ellie Oerlemans, een van de
gidsen van de Heemkundekring De Heerlyckheit
Dongen. Het is dan heel interessant om van een
‘buitenstaander’ het verhaal te horen over de

Broeders van Dongen.
U kunt ook gebruik maken van deze mogelijkheid om het Broederpad te lopen onder leiding
van een gids.
De Heemkundekring De Heerlyckheit Dongen
organiseert maandelijks wandelingen langs het
Broederpad. Een enthousiast verhaal en een
kijkje op plaatsen waar je gemakkelijk aan voorbij zou kunnen gaan geeft zo een extra beleving. Nadere informatie:
www .h eemkundekringdongen.nl .
U kunt het ook zonder gids lopen. De start is op
het Europaplein. De route kunt uw downloaden
via google: broederpad Dongen. De route
wordt duidelijk aangegeven door bordjes.

Onderscheiding
Maandag 19 september ontving broeder Bosco een gouden speld ter ere van
zijn 60-jarig lidmaatschap bij Harmonie
Glorieux. Voorzitter van de vereniging
dhr. Peter Tiebosch overhandigde hem
dit.

In memoriam broeder Gervinus van de Ven

Br Gerry van de Ven
werd geboren
in
Helvoirt op dinsdag
22 juli 1930. In 1946
ging hij naar het
noviciaat waar hij op 8
september
het
kloosterkleed kreeg
opgelegd. Twee jaar
laten deed hij zijn
eerste professie. In
de regel gingen de
pas
geprofeste
broeders naar Heiloo
als
ze niet in het onderwijs terecht kwamen.
Br.
Gerry verhuisde naar huize Overdonk om daar
de zorg voor de oude en zieke broeders op zich
te nemen.
In december 1949 vertrok hij naar het scholasticaat in Heiloo en startte met de opleiding verpleegkunde B. Tijdens zijn opleiding werkte hij
op diverse afdelingen om alle vormen van psychiatrische verpleging onder de knie te krijgen.
In 1953 behaalde hij het diploma verpleegkunde
B. Hij was afdelingshoofd op Cornelius B, een
afdeling voor zwakbegaafden, op Glorieux B, de
opname afdeling, Vincentius B en C voor gestoorde en moeilijke patiënten en op Aloysius.
Het werk was heel belangrijk voor de broeders,
het betekende het in praktijk brengen van sociaal christelijke aspecten. Bovendien voelden de
broeders zich persoonlijk sterk verbonden met
de stichting. Er was sprake van een groot wijgevoel. Iedere broeder en ook Gerry voelde zich
verantwoordelijk voor zijn eigen werk, maar
voelde zich ook verantwoordelijkheid voor het
geheel.
Om bij te blijven in de ontwikkelingen in de psychiatrie en in de organisatie van inrichtingen
heeft hij in Nijmegen de tweejarige bijscholingscursus B-verpleegkunde gevolgd. Dat was van
1960 tot en met 1962 en hij verbleef toen bij de
broeders in Nijmegen.

In 1972 werd br Gerry benoemd tot hoofd van
de verpleging. De maatschappelijke veranderingen werkten ook door in de psychiatrie en de
organisatie. nodig om die tot stand te brengen.
Die veranderingen waren niet zomaar toe te
passen op dit werk. Er waren veel vergaderingen en bergen papier De veranderingen werden
steeds complexer voor br Gerry. Hij voelde dat
hij steeds verder verwijdert raakte van de mensen in het veld.

Kapel Sint Willibrord Heiloo

In 1976 had een medebroeder laten weten te
willen stoppen met het draaien als nachthoofd.
Het leek br. Gerry een goed moment om deze
functie over te nemen.
Voor br. Gerry was het weer dichter bij de mensen zijn. Dat deed hij het liefst.
Ook voor de jonge verpleegkundigen was hij
een steun en toeverlaat. Dat heeft hij voortreffelijk gedaan wat blijkt uit een reactie van
een verpleegster die zei: “Je was als een vader
voor mij, dat gaf mij een veilig gevoel”.
Na 14 jaar nachthoofd heeft br. Gerry afscheid
genomen van zijn werk in de Sint Willibrordus
stichting.
Voor zijn vele verdiensten in Heiloo kreeg hij
een koninklijke onderscheiding.

Na een sabbatjaar, om wat afstand te nemen, is
hij actief geworden bij de telefonische hulpdienst
in Alkmaar. Zijn ervaringen in de psychiatrie kwamen hier goed van pas ook voor zijn collega’s.
In 1969 werd hij, op verzoek van het bestuur van
de St Willibrordusstichting, voorgedragen als bestuurslid van Zuider Waert. Hij heeft aan het hele
bouwproces meegewerkt en is lange tijd als bestuurslid actief gebleven.
Br Gerry was ook een vervend voetballer. Hij vertelde daar nooit zoveel over maar hij heeft ooit
een aanbod van AZ gekregen om daar te komen
voetballen. Hij heeft dat niet aangenomen. Hij
bleef liever bij zijn voetbalclub Stabilitas.
Zwemmen en biljarten behoorden ook tot zijn
hobby’s. En wat hij ook nooit verteld heeft was
zijn ambitie ooit nog eens te kunnen racen op
het circuit van Zandvoort.

lid van verschillende commissies.
Vele jaren heeft hij mede het congregatiebulletin
“Informatie” verzorgd en was hij voorzitter van
de financiële commissie.
Zijn zus Annie had een bijzondere plaats in zijn
leven. Hij heeft haar op verschillende manieren
geholpen om haar leven wat aangenamer en
leefbaarder te maken.
In 2005 vertrok br. Gerry uit Heiloo naar Dongen
en in 2009 naar Eindhoven.
De laatste tijd was voor hem geen gemakkelijke
tijd. Zijn geestelijke gezondheid ging snel achteruit zo zelfs dat wij in ons eigen huis geen mogelijkheid zagen hem die zorg te geven die hij nodig
had ondanks de inzet van Zorg en Welzijn en zijn
medebroeders.
Op 25 juli is br. Gerry overgeplaatst naar Eikenburg waar hij liefdevol werd verzorgd door het
personeel van Sint Annaklooster. Mijn dank gaat
uit naar allen die br. Gerry hebben verzorgd. Dank
voor jullie geduld en liefde die je hebt opgebracht
tijdens de verzorging van de laatste periode van
zijn leven.
Op 7 oktober heeft hij zijn leven teruggegeven
aan Hem van wie hij het ontving.
Br Gervinus, br Gerry, dank voor je grote inzet en
je verdiensten voor onze congregatie en voor het
vele goede dat je hebt gedaan voor je medemensen.
Rust in vrede.
Br Jan Klein Overmeen

Interieur kapel Sint Willibrord

Naast zijn werk heeft br. Gerry zich jaren bezig
ge- houden met muziek. In 1954 behaalde hij het
diploma organist en koordirigent. In de jaren 60
heeft hij het broederkoor in vesperdiensten en
soms ook een Hoogmis op het orgel begeleid
voor de KRO-radio.
Voor zijn verdiensten in de muziekwereld ontving
hij de gouden medaille van de Sint Gregorius vereniging.
Br Gerry is 35 jaar overste geweest in meerdere
huizen in Heiloo.
Hij is vele malen in het kapittel gekozen en was

Verhuizingen
Na ruim 11 jaar in ‘s-Hertogenbosch gewoond te hebben, is broeder Cor Groenendijk
verhuisd naar het broederhuis Depoorter in Eindhoven. Hier heeft hij meer zorg tot
zijn beschikking. We hopen dat hij hier een goede tijd mag hebben.
Broeder Theo van den Boer verhuist per januari 2017 naar het broederconvent in :
Sint Jorisstraat 72,
5211 HB ‘s-Hertogenbosch
Wij wensen hem dat hij weer snel ingeburgerd zal zijn in Nederland.

Jubilarissen 2017

19 maart
15 augustus
8 december

Br. Gerard Thissen (Majella)
Br. Athanasius van de Ven
Br. Theo Derksen (Theofridus)
Br. Leon Jansen

70 jaar
65 jaar
65 jaar
60 jaar

De jubilea worden voor heel de provincie gevierd op de eerste donderdag in
september, in broederhuis Depoorter.

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
Telefoon: 040 - 23 19 061
Email: secretariaat@brsglorieuxl.nl

