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Voorwoord door broeder Jan Klein Overmeen, provinciaal overste
Beste lezer,
Voor u ligt het zomernummer van
Informatie.
De zomer ligt al weer voor een groot
gedeelte achter ons en we gaan het najaar
in. In deze Informatie kunt u iets lezen over
waar wij ons als Nederlandse provincie zoal
mee bezig houden. Dat is niet alleen in Nederland maar ook daarbuiten. In dit nummer kunt u ook lezen dat we afscheid hebben moeten
nemen van twee van onze medebroeders.
Het bestuur hoopt u met deze Informatie weer op de hoogte te hebben gebracht. Wij wensen u veel leesplezier.
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” De twaalf Apostelen”
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Wandkleed

door broeder Jan van der Steen

De Schepping

modern voor deze kerk. Later keerde het
wandkleed terug naar de verbouwde Paulus
kerk, die intussen in gebruik was genomen
door Amarant. Amarant biedt ondersteuning,
zorg en behandeling aan mensen met een
beperking en/of autisme in iedere
levensfase.) Doordat Amarant de ruimte
waarin het wandkleed hing zelf ging
gebruiken en er verbouwingen noodzakelijk
waren, was er geen ruimte meer voor het
kleed. Iedereen was het erover eens dat het
wandkleed een goede plek moest krijgen. Er
zijn allerlei in- stanties benaderd om deze
goede plek te vinden voor het wandkleed.
Uit eindelijk kwam men terecht bij de
Stichting De Oude kerk In Dongen die liet
weten belangstelling voor dit mooi
wandkleed te hebben. Het wandkleed heeft
nu een mooie plek gekre- gen in een zijbeuk
van de Oude Kerk.

De omzwervingen van het wandkleed van
de Pauluskerk in Dongen
Wanneer u wel eens in de Pauluskerk in
Dongen bent geweest, bent u zeker verrast
geweest door het mooie wandkleed dat
achter het altaar hing. Dit wandkleed was
een ontwerp van broeder Amator en
werd uitgevoerd door de dames van de
Paulusparochie. Een dertigtal dames heeft
vele uren met naald en draad aan dit
applicatiedoek gewerkt. In september 1976
werd dit enorme (10 bij 4,5 meter)
wandkleed aan de parochie aangeboden. Na
de onttrekking van de Pauluskerk aan de
eredienst in 2003 kreeg het wandkleed later
een plekje in de Laurentiuskerk. Daar hing
het niet zo gunstig. Het bedekte een aantal
muurschilderingen en het was te

Cosamai 50 jaar door broeder Theo van den Boer
De broeders Jan van der Steen en Theo van
den Boer waren als Romeros (bedevaartgangers) aanwezig bij dit deel van d e 50jarige jubileumviering van COSAMAI. Er is een
jaarprogramma met verschillende hoogtepunten vastgesteld, waaronder ook deze

Romería in de maand mei. Romeria komt
eigenlijk van het woord Rome, dus bedevaart
naar Rome. Vandaag wordt er in Spanje elke
religieuze bedevaart naar een (Maria)
bedevaartoord mee bedoeld.
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en de pastoor, Don Patricio, die bij het oprichten van het centrum ervoor zorgde dat
de grondeigenaren bereid gevonden werden hun grond af te staan en/of te verkopen, zodat er voldoende terrein kwam voor
dit ambitieuze centrum.
Het was fijn om oude bekenden terug te
zien en herinneringen op te halen.
De directie van het Collegio heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om de archieven
wat aan te vullen door interviews af te nemen van br. Theo die eens directeur was en
zich nog wel wat kon herinneren uit die jaren van weleer. Het was fijn er weer eens te
zijn en ook nu geeft het een gevoel van
thuiskomen. Het centrum ziet er geweldig
goed uit en geeft onderdak aan meer dan
100 volwassenen met een beperking. Zelfs
nu nog wordt de Hermanos Hollandeses, de
medestichters van dit instituut, regelmatig
eer toegezwaaid als blijk van waardering
voor wat zij op gang gebracht hebben.
Lang leve COSAMAI !!!

Zeer beroemd is de Romeria van Rocio, nabij
Sevilla.
In de tijd dat de broeders nog in Astorga
woonden en de regie hadden over dit Pedagogisch Centrum werd er jaarlijks op het terrein ook een Romeria gehouden. Het huidige
directieteam wilde graag nog eens de traditie in herinnering roepen en organiseerde na
25 jaar onderbreking weer een Romeria. Helaas werkte het weer niet mee want de kou
en de gure wind hielden de mensen thuis
achter de kachel in plaats van op het
feestterrein waar allerlei attracties het publiek hadden kunnen vermaken met o.a. een
rondtrekkend circus en voor de kinderen allerlei springkussens en kastelen. Evenmin
was er van religiositeit ook maar iets te bespeuren, wat eigenlijk de kern van het feest
had moeten zijn ware het in navolging van
de eerste 25 jaar. Wél was er een optocht
met pendones, de vlag van elk dorp en er
waren er velen. De stoet trok vanaf het gemeentehuis naar het Instituut. Diverse autoriteiten namen er aan deel, zoals de
President van de Gedeputeerde Staten, de
burgermeester
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In Memoriam broeder Theo Rath

Broeder Theo werd geboren in Rotterdam
op 6 april 1931. Op 8 juni 1947 trad hij in de
congregatie en op 8 september 1949 werd
hij geprofest. Na zijn professie woonde en
werkte hij in Dongen, Valkenswaard, Nijmegen en Vught.
In Vught was Broeder Theo een geziene
man. Hij heeft daar veel mogen betekenen
voor de gemeenschap in het bijzonder voor
de jeugd.
Hij was verbonden als onderwijzer aan de St.
Willibrordussschool en vanaf 1963 als hoofd
en later als directeur. Hij is medeoprichter
van de School Advies Dienst, en was lid van
het regionaal directeurencontact basisscholen en hij stond aan de basis van de speelleerklassen.
In de jaren 70 stopte hij veel energie in het
BOVO-project, een gesubsidieerd initiatief
dat samenwerking tussen het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs bevorderde. Broeder Theo heeft zich op bijzondere
wijze ingezet voor het welzijn van de jeugd
op de Sint Willibrordusschool. Op sociaal
maatschappelijk terrein was hij zeer actief.
Zijn activiteiten richtten zich vooral op de
jeugd die hij wist te stimuleren om ook buiten schooltijd actief te zijn. Theo was medeoprichter van de instuif “Het karrewiel” dat
in 1966 samenging met de Jeugd Centrale

door broeder Jan Klein Overmeen

instuif. Later groeide d a t u i t tot de JJ.
Stichting Jeugd en Jongeren Carnaval
waarvan hij jarenlang een bezielend
voorzitter was. Hij stimuleerde de
medewerkers van de JJ om ook parochiële
activiteiten op zich te nemen. In 2007 is
hem
een
bijzondere onderscheiding
toegekend in de hoogste orde van Hanneke
met d’rn ezel. Hij zag daar de humor wel van
in.
Gedurende meer dan dertig jaar heeft hij de
verantwoordelijkheid gedragen voor het bekende Jeep Bivak vakantieweek, waaraan
jaarlijks tussen de 80 en de 140 kinderen
deelnamen. Hij was medeoprichter van de
Vughtse filmclub die in de loop der jaren vele gebeurtenissen op film en video heeft
vastgelegd.
Daarnaast zat Broeder Theo ook in het bestuur van de Vincentius vereniging en in de
Vughtse indicatiecommissie voor mensen
met een smalle beurs.
Met recht mag gezegd worden dat hij mens
voor de mensen was.
In 1989 werd hij voor de vele verdiensten
koninklijk onderscheiden als Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
Door zijn vele verdiensten wist hij ook de
dank en waardering van de gemeente Vught
te verwerven, zodat in het raadsbesluit van 3
februari 1990 werd besloten hem de eremedaille in zilver te verlenen van de gemeente
Vught. Dat hoefde voor hem allemaal niet
maar hij genoot er wel van.
Naast zijn vele werk voor school en jeugd
had hij ook binnen de congregatie zijn activiteiten.
Hij was bijna 69 jaar lid van de congregatie.
Zijn belangstelling voor het religieuze leven
is al begonnen in Rotterdam en heeft zich
later ontwikkeld in Dongen.
Vught was natuurlijk een belangrijke plaats
ook voor hem. Daar woonden en werkten
veel broeders op de psychiatrische ziekenhuis Voorburg, op het juvenaat Mariaoord,
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op scholen, in de parochie, in het jeugd en
jongerenwerk en in de bejaardenzorg.
In de congregatie werd meerdere keren een
beroep op Theo gedaan. Hij stelde dat in al
zijn bescheidenheid zeer op prijs. Hij was
perfectionistisch. Wat hij deed, deed hij
goed.
Vriendschap stelde hij zeer op prijs - was belangstellend naar de ander en mild in zijn
oordeel.

Geestelijk bleef hij helder. Hij was dankbaar voor al de goede zorgen die hij kreeg
en hoopte nog beter te worden.
Op 13 mei is hij in alle rust overleden. Hij
mocht 87 jaar worden.
Een bescheiden, bezorgde niet opvallende,
hardwerkende medebroeder is van ons
heengegaan.
Broeder Theo, hartelijk dank voor je inzet
voor onze congregatie.

In 2017 heeft het provinciaal bestuur besloten het convent op te heffen en het huis te
verkopen. In september verhuisden de laatste twee broeders naar Eindhoven.
Hij wist zich snel aan te passen en gaf ons de
indruk dat hij zich thuis voelde en dat hij het
naar zijn zin had.
Op maandag 7 mei is hij opgenomen in het
ziekenhuis. Lichamelijk was hij op.

Graag wil ik ook zijn medebroeders, de medewerkster van zorg en welzijn, de thuiszorg,
en al de anderen die bijgedragen hebben dat
Broeder Theo zich hier thuis voelde bedanken voor hun inzet voor de 7 maanden die hij
hier heeft doorgebracht en rond zijn overlijden. Na de uitvaartdienst, voorgegaan door
pastoor Martin Mesch, is Broeder Theo begraven op het Kloosterkerkhof in Dongen.

In Memoriam broeder Cor van Rooij

door broeder Jan Klein Overmeen

Cornelius Henricus Martinus van Rooij is geboren op 8 februari 1938 in Sint-Oedenrode.
Zijn vader stierf jong en moeder bleef achter
met negen kinderen tussen de vier weken en
de twaalf jaar. Daarnaast moest zij een boerderij runnen.
Cor ging direct na de lagere school in 1950
naar het juvenaat in Dongen. De verhalen
over de missie in Indonesië spraken hem aan.
Daar zou hij wel willen helpen. Cor wilde
toen al iets voor de medemens betekenen.
Dat had hij van zijn moeder geleerd zo
vertelde hijzelf.
In 1954 begon hij aan het noviciaat en legde
zijn eerste geloften af op 19 maart 1956.
In 1957 vertrok hij naar Heiloo om in de Sint
Willibrord Stichting de B-opleiding te volgen.
Het diploma behaalde hij in 1961. In 1964
werd
hij
overgeplaatst
naar
de
psychiatrische inrichting Reinier van Arkel in
den Bosch. In 1973 werd hij gevraagd om te
gaan werken in de

psychiatrie in Lanzendorf Oostenrijk. Daar
werkte hij vooral met schizofrene jongens,
jongens waarvan werd aangenomen dat ze
nooit meer in de maatschappij terug zouden
keren. Br. Cor was er trots op dat een aantal
van deze jongens toch werk vond in de omgeving, zodat ze weer een menswaardig bestaan op konden bouwen.
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leven. Ook hier kon hij zijn ervaring als verpleegkundige goed gebruiken, omdat het
toch vaak mensen zijn die een opbeurend
woordje goed konden gebruiken.
Voor zijn enorme verdiensten als vrijwilliger
werd hij koninklijk onderscheiden.
Cor kon zich geen leven voorstellen zonder
te werken. Zolang zijn lichaam het toeliet
zou hij blijven werken. De laatste tijd was hij
bezig met afbouw van diverse taken als vrijwilliger.
Alleen het Heempark had hij nog aangehouden. En dan natuurlijk zijn vogels en vissen.
Daar zorgde hij goed voor en hielp mee met
het onderhoud van de tuin.

Na zijn periode in Oostenrijk kwam hij terug
naar Nederland. Hij ging werken met drugsverslaafden uit de randstad in het Drentse
Eesergroen.
Dat was voor hem een bijzondere zware en
moeilijke tijd. Hij heeft het daar 1½ jaar volgehouden, maar kon uiteindelijk niet op tegen de agressie van deze knapen.
Hij vertrok om gezondheidsredenen naar
’s-Hertogenbosch en ging wonen bij het convent in de Sint Jorisstraat.
Cor kon niet stil zitten en ging zich inzetten
in de crisisopvang. Hij vond dit wel zwaar,
maar ook dankbaar werk.
Hij werkte in de kringloopwinkel in de Vogelwijk. Hij hield op die manier mensen aan het
werk zodat ze een nuttige dagbesteding hadden.
Uit waardering voor zijn inzet heeft iemand
een naambordje op de gevel van dit gebouw
gemonteerd met de naam Cor van Rooij
Plein.
Hij werkte op De Boot in de Dommel waar
daklozen werden opgevangen. Dat werd later het inloopschip aan de Hinthamerstraat.
Cor was een goede volgeling van de stichter
van onze congregatie : Vader Glorieux.
Net als hij kwam ook Cor op voor de
zwakken in de samenleving. Zij hadden bij
hem altijd een streepje voor.
Hij werkte veel op de dagopvang van psychiatrische patiënten in de Buut dat nu
De Stijl heet.
Wekelijks ging hij met een groep van de dagopvang zwemmen op Voorburg in Vught.
Daarnaast werkte hij met een groep vrijwilligers in het Heempark op de Pettelaar.
Daar hield hij van. Dat was zijn lust en zijn

Cor was een goed religieus.
In een artikel in de Zelfkrant werd hem de
vraag gesteld of hij zijn werk had kunnen
doen zonder de congregatie.
Zijn antwoord: ”Dat niet, de congregatie gaf
mij een thuis. Er was werk en ik had een dak
boven mijn hoofd. De congregatie geeft je
zekerheid.
Maar dat niet alleen. De congregatie geeft je
de ruimte om iets te ondernemen.
Ze geeft je vertrouwen en de mogelijkheid
ergens in te stappen”.
Zijn gedrevenheid te werken voor anderen
heeft hij vooral te danken aan zijn moeder
die voor hem een grote inspiratiebron was.
Zij heeft hem geleerd te zorgen voor anderen.
En dat heeft hij gedaan!
Cor stond altijd klaar als iemand een beroep
op hem deed.
Daarvoor zijn wij hem zeer dankbaar.
Broeder Cor, rust in vrede!
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Vakantie van de broeders

door broeder Ton Houdé

de Horstenhoek in Driebergen en bleven
daar tot 1989. Beukenrode is geen observatiecentrum meer, maar er zijn nog wel contacten met het bestuur. Het was een fijne
rondleiding.
Een tweede project dat bezocht werd in
Doorn was Huize Doorn. De Duitse keizer
Wilhelm II verbleef hier in ballingschap na
de eerste wereldoorlog tot zijn dood in
1941. De keizer mocht nog wat spulletjes
meenemen van zijn vroegere bezittingen in
Duitsland. In 59 treinwagons werden die
overgebracht. Het is een klein paleis op een
groot landgoed en zeer interessant om te
bekijken. Niet iedereen kon alle trappen bestijgen, zodat enkele broeders de wacht
hielden tot de rest van het gezelschap was
uitgekeken. Ook dit bezoek viel erg in de
smaak.
In een andere omgeving zijn, genieten van
een goed verzorgde maaltijd, enkele uitstapjes maken, een terrasje pikken, genieten van
het mooie weer en van enkele wedstrijden
van het wereldkampioenschap voetbal, enkele medebroeders en medewerkenden uit
Eindhoven ontvangen, kortom afwijken van
het leven van alledag en samen genieten,
dat was een midweek vakantie in Zeist.
Aan de organisatoren heel hartelijk dank.

Van 25 tot 29 juni was Zeist de uitvalsbasis
voor een korte vakantie van 12 broeders en
hun begeleider Rob Verheij. Al vele jaren
organiseert de Nederlandse provincie een
vakantieweek voor broeders. Het is een gezelschap van valide en mindervalide mensen
waarbij eenieder zijn bijdrage levert aan onderlinge ondersteuning.
Doorn werd twee keer bezocht. De eerste
keer werd de groep ontvangen op het landgoed Beukenrode. Hier werkten de broeders
van 1953 tot 1979 in een observatiecentrum
voor jongens met gedragsproblemen die
soms al op jeugdige leeftijd met de justitie in
aanraking waren gekomen. Na een periode
van observatie werd een advies uitgebracht
over een aangepaste therapie en/of opleiding. De broeders verhuisden in 1969 naar

Jubilea
Op donderdag 6 september vieren we gezamenlijk
de jubilea van onderstaande broeders.
Br. Franklin Clemencia
Br. Wim van den Boom
Br. Harrie van Schaijk
Br. Harrie Verweijen
Br. Bas Warmerdam
Br. Harrie Hölsgens
Br. Boudewijn Mensch
Br. Caspar van Schaijk
Br. Anastasius van Wezenbeek

40
60
60
60
60
65
65
65
70

Curaçao
Veldhoven
Eindhoven
Bergeijk
Eindhoven
Eindhoven
Eindhoven
Eindhoven
Eindhoven
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Ethiopië

door broeder Theo van den Boer

Bijna een vaste rubriek in onze Informatie
betreft de werken van de broeders in Addis
Abeba. Alhoewel ze niet rechtstreeks onder
de verantwoordelijkheid van de Nederlandse provincie vallen, zijn wij er toch nauw bij
betrokken. Br. Theo van den Boer is namens
het algemeen bestuur de zaakgelastigde
voor de projecten en als voorzitter van
Stichting
Goede
Werken
medeverantwoordelijk voor het verkrijgen
van fondsen die het mogelijk maken dat de
projecten kunnen worden uitgevoerd. In juni
werden deze bezocht en samen met de
teamleiders
kritisch
doorgelicht.
Noodzakelijkerwijze wordt gekeken naar de
stand van zaken op dit moment en naar
verwachtingen en mo- gelijkheden voor de
toekomst. Bij de over- heid moeten dit jaar
weer aanvragen ter goedkeuring worden
voorgelegd met voor elk project een
afzonderlijk actieplan voor drie jaar. Hierin
moet worden vermeld wat wij denken te
kunnen doen en hoeveel cli- ënten we
denken te kunnen helpen in de
verschillende projecten. We zien dan ook
voor welk financieel bedrag we moeten garant staan. Laten we hopen dat we nog een
drietal jaren in staat zijn de projecten van
de Congregatie voort te zetten, zij het met
een aanpassing op beleidsniveau om te zorgen dat een en ander wat efficiënter wordt

uitgevoerd en nog productiever wordt. Het
gezondheidscentrum waarvoor wij ons inzetten op het gebied van fondswerving en
waar een kleine communiteit is gevestigd is
niet van de congregatie maar van het
Bisdom Addis Abeba. Zonder onze
ondersteuning kan
het
bisdom
dit
gezondheidscentrum
niet
draaiende
houden en het mag gezegd zijn, het heeft
al faam tot in de wijde omtrek.

Gebruikers van de recent gebouwde latrines in de
krottenwijk

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.
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