IN MEMORIAM

IR. PEDRO
De naam Pierre Michel Goossens werd aangepast aan het Portugees met Irmão Pedro, dat is Broeder Piet. Hij werd
geboren op 8 maart 1936 in Burcht, België. Hij trad in bij de Broeders van Onze‐Lieve‐Vrouw van Lourdes op 8 sep‐
tember 1951. Hij legde de eerste jdelijke gelo en af op 15 augustus 1953 en de gelo en voor het leven op 15 au‐
gustus 1958.
Hij maakte deel uit van de eerste groep broeders van Onze‐Lieve‐Vrouw van Lourdes die in 1967 naar Brazilië kwam
daartoe aangespoord door paus Johannes XXIII die de religieuze families had gevraagd naar Amerika (La jns‐
Amerika) te komen om er te evangeliseren. Pedro volgde lessen aan de universiteit in Juiz de Fora ‐ Brazilië
(maatschappelijk werk), en hij ging met dit diploma aan de slag. Tevoren had hij in België gewerkt als leraar op de
middelbare school.
In Juiz de Fora werkte hij mee in de dienstverlening van het aartsbisschoppelijk secretariaat voor de pastoraal in het
bisdom. In Rôndonia hielp Pedro mee in een klein ziekenhuisje, hij stond het gewone volk bij, was zeer behulpzaam
in de pastoraal in de vallei van de Jequi nhonha. Hij reisde het hele bisdom Almenara af voor Caritas van dat bis‐
dom en daarna was hij sociaal werker van de gemeente Jordânia – MG.
Op congrega oneel gebied had hij diverse func es. Hij was de eerste regionale overste van Brazilië, lid van het pro‐
vinciaal bestuur en medeoprichter van twee groepen: de Maria`s van Lourdes (een groep vrouwen die deelden in
het sociaal werk dat door de broeders in de vallei van de Jequi nhonha was opgestart) en die later bekend zou
staan als de Associa e van 8 maart én de groep van Klim‐Op (die studenten met onvoldoende financiële middelen
ondersteunt). Hij was voorzi er van Lar Glorieux in Jordânia en lid van de financiële raad van het bisdom Almenara
– MG.
Hij vervulde zijn missie op meesterlijke wijze. Waar hij ook kwam, liet hij veel sporen na met zijn ac viteiten en le‐
venslessen. Hij laat een prach ge erfenis van liefde en overgave aan de ander na en op 26 juni 2021 kwam zijn uit‐
eindelijke Pasen.

