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Voorwoord door broeder Jan Klein Overmeen, provinciaal overste 
 

Geachte abonnees, 
 

De eerste Informatie van 2018 ligt voor u. Het is bijna Pasen. Het voorjaar 
dient zich aan. Overal zie je de narcissen en de krokussen bloeien. Een prach- 
tig gezicht dat je doet verlangen naar de zomer. 
In deze uitgave willen wij speciaal aandacht besteden aan het feit dat onze 
broeders 50 jaar geleden naar Spanje (Astorga) zijn vertrokken. 
Verder in dit nummer aandacht voor onze projecten in Ethiopië. 
Namens de redactie wensen wij alle lezers een zalig Pasen. 

 
 
 
 
 
 

I N  D I T 
N U M M E R 

Pasen 
Het licht van Paasmorgen 
geeft kracht en glans 
aan het kruis van Goede Vrijdag 

 

 
Elke zondag is een herinnering 
aan die stralende dag 

 
 
van Jezus’ opstanding 

De zon is opgegaan 

en na de nacht 
is de morgen aangebroken 

 

 
De Heer is waarlijk opgestaan 

 

 
De dood is overwonnen 
Het is volbracht 



Cosamai 50 jaar door broeder Theo van den Boer 

 
Met vieren vertrokken wij op 18 januari richting 
Spanje, zoals de eerste vier deden, maar dan 
vijftig jaar geleden. Zíj gingen destijds om er te 
stichten en wíj om te vieren dat het instituut CO- 
SAMAI de vijftigste verjaardag vierde.   De 
broeders Frans Pikkemaat en Theo Bekkers, 
beiden met heel veel jaren van dienst, en de 
twee oud- directeuren Ton Houdé en Theo van 
den Boer, wilden graag van de partij zijn bij 
deze gelegenheid om nog iets van het prille begin 
van dit prachtige “ collegio”  te  conmemoreren.    
Overigens  is het alweer 26 jaar geleden dat de 
congregatie het “collegio” overgedragen heeft. 
Het werd een aangename kennismaking met de 
huidige directie en medewerkers.   Een viertal 
medewerkers heeft in de loop van de jaren na 
het vertrek van de broeders de directiefunctie 
bekleed. Zij waren allemaal aanwezig. 

 

 
 

Deugddoend  en  een  prettig weerzien  was  het 
met de kinderen van toen, nu mannen en vrou- 
wen, die uitstraalden hoe graag ze nog steeds 
verbonden zijn aan het Collegio Santa Maria 
Madre de la Iglesia (COSAMAI) en daar hun be- 
zigheid hebben binnen een aangepast leefmilieu. 
Opnieuw was het woord broeder te horen. Dat 
was destijds volgens de rector Don Hortensio 
het woord dat in het centrum het meest 
gebezigd werd, doelend op de permanente 
aanwezigheid en de onvoorwaardelijke inzet van 
de broedergemeenschap. Deugddoend voor ons, 
bezoekers, was het onthaal waarmee we werden 
gecharmeerd. 

Niet minder prettig was het kunnen vaststellen dat 
alle  gebouwen  optimaal  gebruikt  worden  en  in 
heel goede staat verkeren.  Daarnaast hoorden we 
over plannen van de directie om het centrum bij 
de tijd te houden en zelfs van nieuwe diensten te 
voorzien,  zodat  rolstoelgebruikers  er  in  de  toe- 
komst ook een permanent verblijf kunnen vinden. 
Omdat de doelgroep vandaag alleen maar volwas- 
senen zijn en het centrum al jaren geen kinderen 
meer herbergt, zijn in de loop der jaren heel wat 
aanpassingen verricht om de bruikbaarheid van de 
gebouern zo goed mogelijk te maken. Het voor- 
malige  broederhuis  bv.  biedt  vandaag  onderdak 
aan 24 bewoners dankzij een kleine uitbreiding en 
de voorziening van een betere toegankelijkheid. 
Het blijft een mooi huis en een aangepaste woning 
voor de bewoners van vandaag. 
Geweldig om er weer eens geweest te zijn en de 
frisse lucht van de Teleno nog eens te hebben 
kunnen  inademen.  Niet  minder  aangenaam was 
de ontmoeting met zoveel vrienden van weleer en 
de waardering aan het adres van de congregatie 
voor wat de broeders in het verleden gepresteerd 
hebben. Die is nog steeds erg groot . 
Lang leve COSAMAI!! 



Bezoek aan district Ethiopië door broeder Theo van den Boer 
 

 
Bij zijn bezoek van 2 tot 12 februari aan de broe- 
ders en werken in Ethiopië werd de algemeen 
overste br. Ton Houdé vergezeld door br. Theo 
van den Boer. Het is een intensief bezoek 
geworden, wat deels toe te schrijven was aan het 
feit dat mevr. Christina Maasdam ontslag heeft 
ge- nomen en deels aan de ontwikkelingen op 
admi- nistratief en politiek niveau, wat ook weer 
reper- cussies heeft op de uitvoering van het 
werk bin- nen onze projecten. Christina moet op 
verschil- lende posten vervangen worden. De 
Ethiopische overheid is momenteel zeer kritisch 
t.a.v. buiten- landse  werknemers  in  dienst  van  
congregaties en van de katholieke kerk in het 
algemeen. Het wordt steeds moeilijker om als 
niet-Ethiopiër en professional er te kunnen 
werken en langdurig te verblijven. Als Christina 
geen ontslag genomen had, zou zij waarschijnlijk 
toch hebben moeten vertrekken omdat de kans 
op een verlenging van haar werkvergunning 
praktisch onmogelijk ge- worden was. Het vertrek 
van Mevr. Christina Maasdam heeft heel wat 
impact omdat we haar deskundigheid, 
veelzijdigheid en inzet op allerlei gebied zullen 
missen. 
Nog tijdens ons bezoek hebben wij kunnen ken- 
nismaken met de nieuwe algemeen manager van 
het  gezondheidscentrum  St.  Gabriel,  die  vanaf 
19 februari de taak van Christina overneemt. De 
laatste maanden nog nam Christina waar als in- 
terim. In het andere project, dat hulp verleent 
aan personen die met hiv-virus besmet zijn en/of 
er mee in aanraking gekomen zijn, kinderen en 
gehandicapten, is Dhr. Abebe Dantamo Christina 
opgevolgd en is vanaf nu de directeur. Dit heeft 
ook tot gevolg dat in dit centrum iemand van de 
staf de plaats van Abebe als adjunct  zal  gaan  
innemen.  Ook  de  boekhouder krijgt meer 
verantwoordelijkheid en zal deel uitmaken van 

 

 

Verhuizing 
In februari 1979 begon in Kafarnaüm in Vessem 
een convent van zes broeders met speciale aan- 
dacht voor bezinning, eenvoudige levensstijl en 
gastvrijheid. Een van de leden was broeder Fons. 
Eind januari 2018 vertrok broeder Fons als laat- 
ste naar Eindhoven om deel te gaan uitmaken 
van het convent Depoorter. Hij kan met dank- 
baarheid terugkijken op deze periode in zijn le- 

 
 
het managementteam. 
 
Het project voor oudere daklozen zal vanaf nu 
ook worden bijgestaan door de persoon die voor 
een deel de taken van Christina gaat overnemen. 
Deze taak als fondswerver zal voortaan behartigd 
worden door Mevr. Corin van Poppel die de 
plaats van Christina zal innemen en contractueel 
verbonden  zal  zijn  met  het  algemeen  bestuur 
van de Congregatie en via dit kanaal ook met de 
stichting GWG. Welkom Corin en veel succes! 
Een speciaal woord van dank gaat uit naar Christina 
voor de enorme inzet die ze geleverd heeft in de 
vele ondernemingen waarvoor de Congregatie zich 
in Ethiopië geplaatst weet. Het was geweldig! Wij 
wensen Christina heel veel succes in haar nieuwe 
uitdaging die voor een groot deel gerealiseerd gaat 
worden in Irak. Vergeet niet Christina, dat we je 
altijd nog weten te vinden. Ook de kardinaal sloot 
zich aan bij de erkentelijkheid aan het adres van 
Christina en bad samen met ons bij het laatste be- 
zoek en afscheid om Gods zegen op voorspraak van 
Maria over haar toekomstige taak . 
 
 
 
 
 
ven. Hij laat de Pelgrimshoeve Kafarnaüm en de 
Jacobushoeve, beiden projecten die mede vanuit 
broeder Fons ontstaan zijn, met een gerust hart 
over aan de vele vrijwilligers die deze projecten 
voortzetten. Intussen is broeder Fons al een 
beetje gewend in Eindhoven en hij is blij dat hij 
deze stap gezet heeft. 



Provinciedag 16 februari 2018 door broeder Urbanus 

 
De commissie religieus leven en gebed wilde ons 
kennis laten maken met een van de vele initiatie- 
ven  die  metterdaad oog  hebben  voor  de  arme 
kant van Nederland. Dat zijn er gelukkig heel veel. 
Helaas weten we er te weinig van. Jaarlijks ver- 
schijnt in ons land de quote 500: dat is een glossy 
met daarin de financiële (geschatte) gegevens van 
de 500 rijkste Nederlanders. Een tegenhanger 
daarvan is de Quiet 500: de arme kant van Neder- 
land. 

 
Rijkdom  mag  gezien  en  wil  gezien  worden  en 
wordt gevierd. Armoede wordt in stilte beleden. 
Vandaar de Quiet 500, een glossy magazine waarin 
de (stille) armoede vanuit verschillende kanten 
wordt belicht. 
De redactie van de Quiet 500 daagt hiermee de 
500 rijkste Nederlanders (maar eigenlijk iedereen) 
uit om mee te werken aan armoedebestrijding in 
al zijn facetten. Het blad werd op donderdag 17 
oktober 2014, Wereld Armoededag, gepresen- 
teerd in de Nieuwe Vorst in Tilburg. Gerrit Poels 
(de  Broodpater)  reikte  het  eerste  exemplaar  uit 
aan staatssecretaris Jetta Klijnsma. De Quiet 500 is 
een idee van de schrijver A.H.J. Dautzenberg. Eind 
2012 startte hij samen met Bart van Dalen, Ralf 
Embrechts en Hans van Vugt het project op. Het 
blad  is  vervolgens  op  vrijwillige  basis  gemaakt 
door een dertigtal professionals: cartoonisten, co- 
lumnisten, (stads)dichters, fotografen, journalis- 
ten, schrijvers, websitebouwer en vormgevers. 
(Gegevens van het internet) 

 
Ralf Embrechts, mede-initiatiefnemer, vertelde op 
onze provinciedag voor broeders en zusters bij een 
PowerPoint enthousiast over de invloed van deze 
Quiet 500. Hij hield ons bij de les door te wijzen op 
onze  medebroeders,  die  door  hun  sober  leven 

konden delen. Zijn verhaal was vooral optimistisch 
van toon. Er komen nieuwe gemeenschappen tot 
stand, Quiet-community’s, waarvan de leden zich 
met tijd, geld, giften in natura etc., inzetten voor 
de ander. Hartverwarmend! 
 
De Quiet geeft een signaal af richting de samenle- 
ving: wij (rijk en arm) kunnen elkaar helpen. Hopelijk 
gaat hiervan een olievlekwerking uit, want armoede 
is ook in Nederland een groot probleem. Hopelijk is 
dat al lang werkelijkheid aan het worden. Het 
betekent overigens niet dat de mensen die behoren 
tot de Quiet 500 zielig zijn. Velen van hen zijn krach- 
tige mensen die positief in het leven (proberen te) 
staan. In het blad komt u hun verhalen vanzelf te- 
gen. Er zijn helaas ook de nodige schrijnende geval- 
len. Mensen die het zonder hulp niet gaan redden. 
Na zijn boeiende en inspirerende voordracht werden 
volop vragen gesteld. 
De  morgen  werd  afgesloten  met  een  aangepaste 
themaviering in de kapel. 
Een provinciedag die ons bemoedigde, o m d a t  op  
vele plaatsen de armen niet vergeten worden. 
“Armoede is van nu, 
overal om ons heen 
en van ons allemaal! ” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meer informa- 
tie over Quiet 
kunt u vinden 
op 
www.quiet.nl 

 
 
 

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. 

http://www.quiet.nl/
http://www.quiet.nl/

