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Kerst 2017 door broeder Jan Klein Overmeen, provinciaal overste
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In het “Lied aan het Licht” beschrijft
Huub Oosterhuis in dichterlijke vorm
hoe wij ongeborgen en onvindbaar
zullen zijn als wij uit elkaars genade
vallen. Het tweede couplet bezingt dat
het licht als kind van God in onszelf en
in de wereld door onze ogen kijkt.
Daarin mogen mensen waardig leven
en hun naam in vrede dragen. De derde strofe ten slotte vertelt dat taal
verwoesting zal zaaien als zij niet op
dit licht is geijkt. Alles verwaait, en van
onze daden zal niets beklijven. De gehele christelijke wereld herdenkt op
25 december de geboorte van Jezus.
Gezamenlijk en ieder vanuit de eigen
context, vieren wij het mysterie van
het leven. Ons leven is een kostbaar
bezit, waarin we voortdurend balanceren op de grens van onze gebrokenheid en het verlangen naar heelheid.

Allemaal worden wij geconfronteerd
met stommiteiten die we begaan en
daardoor met de duistere kant van
onszelf. Vervelende opmerkingen jegens anderen zijn uitingen van onze eigen onvolkomenheid. Kinderen drukken dat uit door te zeggen: wat je
zegt, ben jezelf. In het mysterie dat
leven heet, wisselen licht en donker
elkaar af. De mysterieuze gebeurtenissen in de nacht van Jezus geboorte zijn
enerzijds beangstigend en anderzijds
sporen zij aan om op weg te gaan. De
herders, de wijzen en Jozef aanvaarden ze zonder morren en zonder vragen. Onze wisselvallige en soms chaotische werkelijkheid moeten we onder
ogen zien en accepteren: meer is misschien niet nodig om in elkaars genade
te blijven en Gods woord recht te
doen.

Het bestuur van de Nederlandse provincie wenst u
allen een gezegend kerstfeest en alle goeds voor 2018

Jubilarissen 2018
19 maart

Br. Boudewijn Mensch
Br. Bas Warmerdam

65
60

Eindhoven
‘s-Hertogenbosch

21 juni

Br. Harrie Hölsgens

65

Eindhoven

15 augustus

Br. Harrie Verweijen
Br. Harrie van Schaijk
Br. Wim van den Boom

60
60
60

Bergeijk
Eindhoven
Veldhoven

20 augustus

Br. Franklin Clemencia

40

Curaçao

8 september

Br. Anastasius van Wezenbeek

70

Eindhoven

8 december

Br Caspar van Schaijk

65 Eindhoven

Een felicitatie kunt u sturen naar:
Eindhoven: Glorieuxlaan 4, 5613 LN - Bergeijk: Hooge Berkt 16, 5571 TH
‘s-Hertogenbosch: St. Jorisstraat 72, 5211 HB
Veldhoven: Lariksbeek 15, 5501 GP - Curaçao: Kaya Norman E. Calmes 6

Benoeming bisschoppelijk gedelegeerde
Broeder Hans van Bemmel ofm (1949) is de
nieuwe bisschoppelijk gedelegeerde voor de
religieuzen in het bisdom Den Bosch.
Een
gedelegeerde is
geen
bestuurslid,
maar iemand die namens de bisschop een bepaalde taak verricht.
Op woensdag 9 november was broeder Hans van
Bemmel te gast bij de religieuzen op het Glorieuxpark te Eindhoven. Hij kwam kennis maken
als gedelegeerde van de bisschop voor de religieuzen. Op het Glorieuxpark wonen religieuzen
van verschillende congregaties. De Zusters van
Barmhartigheid en de Broeders van O.L. Vrouw
van Lourdes, beiden gesticht door Stefanus Modestus Glorieux. De Zusters van Liefde van Jezus
en Maria, gesticht door Pieter-Jozef Triest. Missiezusters van O.L. Vrouw van Afrika (Witte Zusters),
gesticht door Kardinaal Lavigerie.
Het was dus een gemêleerd gezelschap waarmee
broeder Hans kennis kon maken. In het kort werden de congregaties voorgesteld en broeder Hans
stelde zichzelf voor. Hij is o.a. binnen het bisdom
’s-Hertogenbosch werkzaam als diaken en

door broeder Jan van der Steen

vervult voor de Franciscanen de rol van roepingen- en postulantenbroeder. Hij is ook
kwartiermaker voor een kleine groep franciscanen die het klooster van de kapucijnen in Den
Bosch gaat overnemen in 2018.
Hij sprak zijn bereidheid uit om graag aanwezig
te zijn bij belangrijke gebeurtenissen in de congregaties en zo nodig de religieuzen van advies
te dienen.
Daarna maakte hij van de gelegenheid gebruik
om met ieder persoonlijk kennis te maken.

Solideo Bijeenkomst

door broeder Theo van den Boer

komst doen, nee, deze keer hadden we een
bijzondere activiteit. Onder leiding van Jac Naus
hebben we ons verdiept in wat een labyrint is en
waarvoor het dient. Geen doolhof, maar een
labyrint, oftewel een levensweg die niet
doodloopt, maar altijd een uitgang heeft. Ook
heeft ieder zo’n labyrint getekend aan de hand
van de instructies van Jac. Zo leerden we een
labyrint opzetten. Samen zijn we daarna het
park ingegaan om daar het labyrint te lopen dat
verrijkt is met bezinningsteksten en kunstzinnige
uitbeeldingen die bijdragen aan de bezinning op
het eigen leven. Onze levensweg is uiteindelijk de
zaak waarom het draait. Daarvoor kun je
willekeurig welke vorm van een labyrint
gebruiken, op papier of op de grond, in de tuin
of binnenshuis en al gaande, lopend of met je
vinger over het papier gaande overweeg je de
eigen levensweg. Goede ervaring, iets om
regelmatig te praktiseren. Iedereen was na afloop
heel voldaan en beloofde er een volgende keer
weer bij te zijn. Hopelijk kunnen de afwezigen van
deze keer er dan ook weer bij zijn. Bedankt voor
deze mooie dag.

De halfjaarlijkse bijeenkomst van de Solideogroep
had plaats op 14 november bij de broeders in huize Depoorter in het Glorieuxpark in Eindhoven.
Voor hen die niet weten wie deze groep vormen,
kan ik kort en bondig zijn; dit is een aantal
broeders en een groep ex-broeders, die de band
met de congregatie nog graag wil aanhouden. Niet
alle ex-broeders en niet alle broeders zijn lid van
deze groep. Nee, een aantal van beide kanten. De
naam solideo is gekozen omdat dit een
gebruiksvoorwerp was dat de broeders vroeger
droegen. Zo’n klein mutsje, weet je wel, zoals de
paus draagt. De broeders droegen dit vroeger ook,
maar dan in het zwart natuurlijk. Solideo = alleen
voor God. De bisschop zet het altijd af tijdens de
Eucharistieviering vanaf de prefatie tot na de
communie, alleen voor God dus.
De groep wordt alsmaar kleiner, want van beide
zijden vallen er systematisch mensen af en voor
sommigen was het helaas door omstandigheden
op het laatste moment onmogelijk deze keer erbij
te zijn. Jammer, want het was weer een
interessante dag.
We hebben ons die dag niet alleen beziggehouden
met elkaar te ontmoeten en een beetje bij te
praten, zoals we dat tijdens elke bijeen-

Familiedag overleden broeders
Zondag 27mei 2018 vindt de jaarlijkse familiedag
weer plaats. De broeders willen graag het contact
met familieleden van overleden broeders in stand
houden. U ontvangt hiervoor te zijner tijd een
persoonlijke uitnodiging. Mocht u onverhoopt

geen uitnodiging ontvangen, maar hier wel prijs
op stellen dan kunt u dit doorgeven aan de huisoverste br. Leon Jansen
E depoorter@brsglorieux.nl of T 06 - 11 137 392.

Statistiek Congregatie
Aantal broeders in onze congregatie 1 December 2017
België
E.G.

24

Brazilië
8

Congo
1

Curaçao Ethiopië
1

Indonesië

Nederland Spanje

5

54

T.G.

3

8

11

Novicen

1

10

11

E.G.= Eeuwige geloften. T.G. = Tijdelijke geloften

28

1

Totaal
122

Provinciedag door broeder Urbanus
400 jaar Vincentiaanse Spiritualiteit
Profetische moed en maatschappelijke inzet
Al een jaar hebben we dankzij br. Jan van der
Steen aandacht besteed aan de Vincentiaanse Spiritualiteit. We hadden (hebben) in de congregatie
bijzondere patronen: o.a. St. Vincentius en St.
Aloysius. Hun feestdag leverde lang geleden een
extra uur roken op. Gelukkig heeft de bezieling van
Vincentius en zijn volgelingen tegenwoordig alle
aandacht. Op 27 september hebben we dat uitdrukkelijk gevierd met een provinciedag van broeders en zusters. Zr. Angelo, br. Jan en Pastor Ben
Loonen hebben deze dag voortreffelijk voorbereid.
We hadden al iedere maand een goed verzorgde
publicatie ontvangen met woorden van Vincent de
Paul, een illustratie en woorden uit het evangelie.

Glorieuxdag

Het bidden op vooravond en feestdag, de knappe
power point over Vincentius, de frisse viering van
woord en communie met een eigentijdse verkondiging door Pastor Loonen; het maakte van deze dag
een waardige bezinning op de geest van Vincentius.
De komst van de algemene overste van de zusters
en van de broeders onderstreepte het belang van
deze viering. De opkomst was goed te noemen.
Rest ons nog te vermelden dat br. Nico bij de zusters een beeld van Vincentius heeft gevonden en
dat ter opluistering van het feest vakkundig heeft
gerestaureerd. Het heeft lang een prominente
plaats gekregen bij de kapel.
Alle complimenten aan br. Jan van der Steen voor
het vele werk!

door broeder Jan Klein Overmeen

23 november vierden wij samen met de zusters
Glorieuxdag. Rond tien uur konden we een kopje
koffie nemen in de refter van Glorieux met en lekker gebakje. Om 10.30 uur was de Eucharistieviering, voorgegaan door de pater Kuijpers en de
pastores Loonen en Kremers. In de overweging

door pastor Loonen werd de aarde bekeken vanuit de ruimte. Prachtig maar ook kwetsbaar. Duidelijk werd dat wij zuinig moeten zijn op onze aarde en haar bewoners. Hij legde een verband tussen de goede werken van Glorieux en het goed
omgaan met onze aarde en met de minderbedeelden in onze samenleving. Na de Eucharistieviering
werden we allen verwacht in de personeelskantine
waar we samen genoten van een aperitiefje. Om
half een werden we verwacht in de refter voor
een diner. Het cateringbedrijf Van Grunsven heeft
een zeer smakelijk en goed diner geserveerd. De
koks en de bediening werden hartelijk bedankt
voor het bereiden en de bediening daarvan.
Iedereen was content over dat w a t was geserveerd. Het was een heel mooie dag waar we
met plezier aan terug kunnen denken.

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.

