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  EDITORIAAL

Wat zal corona ons 
uiteindelijk leren?

Het is een gemeenplaats te stellen dat 
we uit iedere situatie iets te leren 
hebben. Dat zal dan ook zo zijn met 

deze pandemie. De vraag is echter wat we er op 
termijn van zullen meedragen. 

Vóór alles werden we geconfronteerd met de 
fragiliteit van het leven. Er werd een mythe 
doorprikt dat we meester zijn over het leven, 
ons eigen leven inbegrepen. Met de stijgende 
medische mogelijkheden leek een mentaliteit 
te groeien dat we steeds meer heer en meester 
werden over leven en dood. Jawel, over beide: 
leven en dood. Voortdurend worden nieuwe 
vooruitgangen geboekt om tot voorheen 
ongeneeslijk verklaarde ziekten toch te kunnen 
genezen, en tegelijk heeft zich een mentaliteit 
ontwikkeld waarbij men vanuit het zogenaamd 
absoluut verklaard zelfbeschikkingsrecht bepaalt 
wanneer en hoe men zijn eigen leven kan laten 
beëindigen. De pandemie heeft ons geleerd dat 
onze macht over ons leven en onze dood niet zo 
absoluut is als we denken, waarbij een onooglijk 
virus onze fragiliteit op een ongeziene wijze heeft 
uitvergroot. Zal dat leiden tot een herontdekken 
van onze eigen begrensdheid inzake leven en 
dood en ook een grotere eerbied doen groeien 
waarmee we met het leven, met elk leven zullen 
omgaan, ook met het ongeboren leven en het 



leven dat volgens puur menselijke maatstaven 
niet meer als nuttig wordt ervaren om nog verder 
geleefd te worden? 

Bij het uitbreken van de pandemie werden 
keuzen gemaakt wie eerst in aanmerking 
zou kunnen komen voor hoogtechnische 
behandeling indien zich een beperking zou laten 
gevoelen qua beschikbare bedden. In België 
heeft men toen duidelijk de bejaarde populatie 
in de rust- en verzorgingstehuizen op de tweede 
plaats gerangschikt met de gekende dramatische 
toestanden als gevolg. Deze ethische keuzen 
duidt op een mentaliteit, en men mag na de 
pandemie deze keuze niet zomaar vergeten of 
klasseren als een inschattingsfout. Hier was meer 
dan een loutere inschattingsfout aanwezig, maar 
een uiting van een onderliggende mentaliteit 
waarbij het utilitarisme de bovenhand krijgt 
wanneer men tot keuzen moet komen. Wie 
nog nuttig is voor de maatschappij wordt het 
eerst en het best gediend, maar eenieder die 
fragiel is krijgt de tweede rang toegewezen 



binnen het maatschappelijk gestel. En dit geldt 
niet alleen voor de bejaarden in de rust- en 
verzorgingstehuizen, maar ook voor mensen 
met een beperking en met een chronische 
aandoening. Wat een contrast met de stelling 
dat de humaniteit van een samenleving zich 
juist manifesteert in de wijze waarop men er zorg 
draagt voor de meest zwakken en kwetsbaren.

In het zog van de pandemie zien we vele 
economische problemen ontstaan, en ons 
bekommert vooral de vele mensen die hun werk 
verloren en het heel moeilijk zullen hebben terug 
aan de slag te kunnen. Achter iedere werkloze 
schuilt een gans gezin, dikwijls mensen die reeds 
een gebrekkig sociaal statuut hebben. Terwijl 
ze vóór de pandemie rond de armoedegrens 
laveerden en er toch in slaagden de eindjes aan 
mekaar te knopen, zijn ze nu onherroepelijk 
onder de armoedegrens afgedaald. Vooral in de 
grootsteden leidt dit nu reeds tot schrijnende 
toestanden, en wellicht zullen deze niet zomaar 
opgelost geraken. Er is zichtbare armoede, maar 
tegelijk ook heel veel verborgen armoede, en het 
zijn dikwijls zij die zich in deze laatste categorie 
bevinden die als laatsten beroep kunnen doen op 

De humaniteit van een samenleving 
manifesteert zich juist in de wijze 
waarop men er zorg draagt voor de 
meest zwakken en kwetsbaren.



sociale ondersteuning.

Na een jaar weegt het steeds meer hoe 
ons sociaal leven gestoord wordt door 
deze onzichtbare vijand die zich op een 
totaal onverwachte wijze wereldwijd heeft 
gemanifesteerd en zich niet zomaar laat 
overmeesteren. Wat we vooral missen, is de 
spontane menselijke nabijheid die nu vervangen 
is door “afstand houden”. Het universeel gebod 
“Heb elkander lief zoals Ik jullie heb bemind” 
(Joh. 13, 34) lijkt tijdelijk aan de kant geschoven 
en het klinkt nu: “Bescherm jullie tegenover 
mekaar”. Misschien is dit wel de eerste vraag 
die we ons moeten stellen bij deze crisis: zullen 
we, eenmaal de wereld hopelijk corona-vrij kan 
worden verklaard, met grotere dankbaarheid 
de nabijheid van mekaar weten te waarderen 
en inhalen wat we noodgedwongen hebben 
moeten missen? Zal het leiden tot een grotere 
broederlijkheid, en ja, laat ons maar het 
woord liefde gebruiken, zoals het klinkt in het 
universeel liefdesgebod zojuist aangebracht. 



Hoelang zullen we het geleden gemis koesteren 
als een herinnering hoe koud de wereld wordt 
wanneer we zovele sociale contacten tijdelijk aan 
de kant moeten schuiven?

Alle aandacht gaat nu naar de vaccinatie tegen 
de corona en de vlugheid waarmee de ganse 
populatie in ieder land kan worden gevaccineerd. 
Is het om daarna onze vroegere levensstijl 
gewoon weer op te nemen, zonder ons de vraag 
te stellen wat we zelf hebben bijgedragen opdat 
deze pandemie zo vlug een mondiale omvang 
kon nemen? Er werden en worden tijdens de 
pandemie heel wat ecologische en sociale vragen 
gesteld, maar zullen we, eenmaal de pandemie 
tot het verleden behoort, deze vragen nog stellen 
en effectief kijken wat we eruit kunnen leren in 
ons dagelijks leven en in de wijze waarop we 
met de natuur omgaan? Is de vaccinatie, hoe 
noodzakelijk dit ook mag zijn, eigenlijk geen 
gemakkelijkheidsoplossing om nu zo vlug als 
mogelijk tot onze vroegere levenswijze terug 
te keren zonder de negatieve elementen ervan 
nog in vraag te stellen? Het doet me denken 
hoe bij de uitbraak van aids er vooral gezocht 
werd naar een effectief geneesmiddel om 
deze besmetting te beheersen en te genezen, 
wat natuurlijk een legitieme daad was. Maar 
hoevelen hebben zich de vraag durven stellen 
of ook een gedragswijziging wel eens nuttig 
kon zijn om de aidsepidemie onder controle 
te krijgen, en dit natuurlijk ondersteund door 
een passende medische behandeling? Heeft 
de vooruitschrijdende medische wetenschap 
ons soms niet wat te laks gemaakt om nog te 



kijken naar de oorzaken wanneer de gevolgen te 
gemakkelijk kunnen behandeld worden? Hoeveel 
kost het aan de gemeenschap om al deze ziekten 
te behandelen waarvan het individu zelf door 
een ongezonde levenswijze de grootste schuld 
draagt?

Als gelovigen werden we nog op een bijzondere 
wijze op de proef gesteld wanneer in bepaalde 
landen het verbod werd uitgevaardigd om 
liturgische diensten te houden. Dit besluit werd 
soms heel ongenuanceerd genomen, alsof de 
eredienst toch maar een marginaal gebeuren 
was. Nochtans zijn kerken plaatsen waar men 
de opgelegde afstand zonder problemen kan 
garanderen. En dat terwijl andere plaatsen waar 
deze afstand heel wat minder gegarandeerd 
kon worden, toch open mochten blijven. Maar 
dit waren plaatsen die meer gericht waren op 
het genieten dan op de existentieel-spirituele 
behoeften bij de mens. Het zegt iets over de 
waardenschaal die men er maatschappelijk op 



nahoudt. Is er hier echter ook geen sprake van 
een zware discriminatie en een verdoken aanval 
op de godsdienstvrijheid, die juist ook inhoudt 
dat mensen de mogelijkheid moeten hebben 
aan hun geloof in gemeenschap uiting te geven? 
Geloof is geen individuele aangelegenheid en een 
religieuze viering kan nooit vervangen worden 
door een viering die men op internet volgt. Had 
men niet beter aan de geloofsgemeenschappen 
zelf overgelaten om sluitende maatregelen te 
ontwikkelen die dan door de overheid konden 
worden goedgekeurd of bijgestuurd naargelang 
de behoefte, in plaats van als overheid zelf 
daarover eenzijdig besluiten te nemen? Het is 
alvast een thema dat na de coronapandemie ter 
sprake moet kunnen komen met de vraag welke 
vrijheid men nog heeft om zich als erkende 
eredienst maatschappelijk te uiten. 

De pandemie heeft een zware last gelegd op het 
ganse zorgsysteem en zij die er werkzaam zijn 
hebben het beste van zichzelf moeten geven. Het 
is nu het moment om deze zorgberoepen echt 
te waarderen en de vele gezondheidswerkers 
echt dankbaar te zijn voor hun onverdroten 
inzet. Het is de zogenaamde zachte sector die 
getoond heeft hoe hard ze nodig is tijdens 

Gestes van kleine goedheid die 
in momenten van isolatie echt 
wonderen kunnen verrichten.



deze periode van ware crisis. Als congregatie 
hebben we onze plaats in deze zachte sector en 
beseffen we opnieuw hoe belangrijk het is om 
de professionele zorg steeds vanuit de caritas 
te laten vertrekken. Het is het menselijke gelaat 
van de zorg gedragen vanuit die liefdevolle 
grondhouding, dat velen heeft ondersteund 
wanneer ze getroffen door de covid-19 naast 
de hoogtechnische omkadering steeds mensen 
mochten ontmoeten die hen met veel liefde nabij 
waren. Een vriendelijk woord, een zachte hand, 
een glimlach was voor hen dikwijls datgene die 
hen de uitzichtloosheid van de situatie deed 
doorbreken. Ik zelf heb mogen ervaren dat de 
wijze waarop het ontbijt aan de deur werd gezet 
een kleur gaf aan de rest van de dag. Was het 
iemand die alleen maar uit de verte riep dat het 
ontbijt daar stond of was het iemand die tegelijk 
zijn interesse toonde of de nachtrust goed was 
geweest? Gestes van kleine goedheid die in 
momenten van isolatie echt wonderen kunnen 
verrichten.

Wellicht zijn er nog andere terreinen die na 
de pandemie zullen opduiken en die om een 
mentaliteitsverandering vragen. Maar de vraag 
blijft of we daar voldoende voor open zullen 
staan? Het is een vraag voor ieder afzonderlijk, 
maar die we ook als gemeenschap moeten 
durven stellen. En laten we mekaar vooral helpen 
om daarbij goede antwoorden te vinden en 
mekaar aanmoedigen wanneer dit tot een nieuwe 
invulling van onze levensstijl moet leiden. Een 
aanmoediging die we hopelijk ook van onze 
verantwoordelijken binnen het beleid zullen 



mogen ontvangen. Dan zal ook dit lijden dat de 
pandemie ons bracht, toch nog enige vruchten 
afwerpen. ¶

Br. René Stockman



  FRANKRIJK

Jérôme Lejeune. Een 
profeet voor vandaag

Op 21 januari erkende Paus Franciscus 
de heldhaftige deugden van Jérôme 
Lejeune die we voortaan eerbiedwaardig 

mogen noemen.  Een heldhaftige man was hij 
alvast wanneer deze wetenschapper, die tot 
de ontdekking kwam dat het syndroom van 
Down te wijten was aan een afwijking in de 
chromosomen, de zogenaamde trisomie 21, het 
radicaal opnam voor de verdediging van het 
leven van deze kinderen. 

Het was na de ontdekking en de erkenning 
ervan in 1959 dat hij moest vaststellen dat 
er heel vlug stemmen opgingen om het als 
logisch te bestempelen om bij de vaststelling 
van deze afwijking bij prenataal onderzoek tot 
abortus over te gaan.  Het werd een eenzame 



strijd waarbij hij zijn verder wetenschappelijk 
onderzoek helemaal stelde in het licht van 
de mogelijke ontdekking hoe deze afwijking 
zou kunnen gecorrigeerd worden en tegelijk 
zich radicaal  verzette tegen alle strekkingen 
die het recht op leven van deze kinderen in 
vraag stelden. Het werd een gevecht tegen de 
bierkaai, waarbij hij besefte dat hij daarmee de 
mogelijkheid om de Nobelprijs te ontvangen voor 
zijn ontdekking verloor.  Maar de bescherming 
van het leven van deze kinderen was hem meer 
waard dan de door ieder gegeerde Nobelprijs.
In de woelige jaren ’60 van vorige eeuw werd hij 
de advocaat van deze kinderen die niet voor hun 
eigen rechten konden opkomen en een eenzame 
profeet in een omgeving die nog slechts oor had 
voor de zojuist verworven absolute vrijheid en de 
daaruit volgende even absolute zelfbeschikking.  
Er waren momenten dat hij letterlijk werd 
bekogeld door een opgehitste menigte die luid 
“baas in eigen buik” scandeerde.  Maar Jérôme 
Lejeune hield voet bij stuk en liet zich niet 
intimideren door deze nieuwlichters.  Hij vond 
het spijtig dat hij bij het toenmalige Franse 
episcopaat maar weinig gehoor vond, die zich 
blijkbaar uit vrees in stilzwijgendheid hulden, 
wat we ook vandaag bij sommigen nog moeten 
vaststellen, maar gelukkig was er Paus Johannes 
Paulus II die zich sterk liet inspireren door de 
heldenmoed van Jérôme Lejeune en met de 
voorbereiding van zijn encycliek Evangelium 
Vitae een hart onder de riem stak bij deze 
geleerde professor die zijn vriend werd. In 1994 
benoemde de Paus hem als eerste voorzitter van 
de door hem opgerichte Pauselijke Academie van 



het Leven, maar slechts enige maanden later, op 
Pasen, overleed Lejeune ten gevolge van kanker.  
Wanneer Paus Johannes Paulus II enige jaren 
later Parijs bezocht, ging hij bidden bij het graf 
van Lejeune.
Professor Dr. Jérôme Lejeune, nu eerbiedwaardig, 
mag echt als een profeet beschouwd worden voor 
onze huidige tijd waar het absolute respect voor 
alle leven vanaf de conceptie tot het natuurlijke 
einde het zwaar te verduren heeft.  Zelfs in 
christelijke middens schrikt men er niet voor 
terug daaromtrent heilloze compromissen aan 
te gaan en onder de vlag van een zogezegde 
barmhartigheid en een totaal verkeerde invulling 
van het respect voor de persoonlijke vrijheid 
een gedoogbeleid te voeren naar abortus en 
euthanasie toe.  Beseft men als christen vandaag 
nog voldoende dat ieder vergrijp naar het leven 
van een medemens, ook wanneer deze nog niet 
geboren is, een vergrijp is naar het beeld van 
God zelf dat in iedere mens aanwezig is? Of om 
het met Paus Franciscus te herhalen: “Het is 
Jezus zelf die we opnieuw doden wanneer we 
via abortus of euthanasie het leven van een 
medemens ontnemen.”

Het is Jezus zelf die we opnieuw 
doden wanneer we via abortus 
of euthanasie het leven van een 
medemens ontnemen.



Ook vandaag hebben we mensen zoals Jérôme 
Lejeune nodig die met klare argumenten, 
wetenschappelijk onderbouwd en vanuit een 
doorleefde realiteit het opnemen en blijven 
opnemen voor het leven en zich niet laten 
meeslepen met maatschappelijke trends die 
letterlijk doodlopend zijn.  Deze mensen zullen 
moeten weten dat het hen niet gemakkelijk zal 
worden gemaakt, maar ook hier kunnen ze een 
voorbeeld nemen aan Jérôme Lejeune die geen 
obstakels uit de weg is gegaan, maar iedere 
weerstand als een nieuwe uitdaging zag om met 
nog meer klaarheid en duidelijkheid zijn visie te 
formuleren.  Hopelijk kunnen ze binnenkort ook 
zijn voorspraak inroepen in hun strijd tegen de 
steeds maar verdere ontwikkeling van de cultuur 
van de dood. Het enige antwoord is een nieuwe 
cultuur van het leven! ¶

Br. René Stockman



  FILIPIJNEN

Ervaringen van de 
aangesloten leden in de 
Filipijnen

De Filipijnen tellen 7100 eilanden. Daarvan 
zijn er drie grote eilanden: Luzon, Visayas 
en Mindanao. Toen de aangesloten 

leden in 2004 op de Filipijnen begonnen, kwam 
het eerste Filipijnse vrouwelijke en Aziatische 
aangesloten lid uit het zuidelijke deel van het 
eiland Luzon. De andere aangesloten leden 
die zich later aansloten, kwamen uit Metro 
Manila. Dit jaar viert het land de intrede van het 
christendom 500 jaar geleden. We kijken terug 
op de geschiedenis van ons geloof met de komst 
van de Spanjaarden in 1521. De expedities waren 
destijds gericht op “goud, zilver en specerijen”. 
Na het Concilie van Trente van 1545 tot 1563 
werden evangelisatie en missie toegevoegd aan 
de doelstellingen van de expedities, en toen werd 
het “God, goud en glorie”. Dit jaar, 2021, zou het 
feestjaar zijn geweest, maar het is verlengd tot 
2022 vanwege de coronapandemie. Hoe gelukkig 
heeft het de aangesloten leden de tijd gegeven 
om na te denken over de boodschap van de 
encycliek Fratelli Tutti.
In het tweede jaar dat de meerderheid van de 
aangesloten leden van de Broeders van Liefde 
in de Filipijnen actief is, hebben we ons laten 
leiden door een brief van onze generale overste, 
Eerw. Br. René Stockman, om stil te staan bij 



deze sociale encycliek en bij de vermaningen van 
Franciscus van Assisi dat wij allen broeders zijn. 
We zijn geroepen tot een manier van leven die 
doortrokken is “van de smaak van het Evangelie”. 
De pandemie, een wereldwijde gezondheidscrisis, 
heeft ons laten zien dat “niemand het leven in 
zijn eentje aankan”. Het leert ons de realiteit te 
aanvaarden dat de tijd gekomen is om “samen 
te dromen en op weg te gaan als één enkele 
menselijke familie waarin wij allemaal broeders 
en zusters zijn”. Als aangesloten leden wilden wij 
deel uitmaken van deze menselijke familie van de 
Broeders van Liefde om ons “gemeenschappelijke 
huis” meer bewoonbaar te maken en waar Jezus’ 
leer over de liefde tot God en de naaste meer 
gestalte krijgt. Sinds onze toetreding is het een 
uitdagende geloofsreis geweest waarin we het 
charisma van onze stichter, kanunnik Petrus Jozef 
Triest, hebben leren kennen. Deze ontdekking 
inspireerde ons nog meer om in zijn voetsporen 
te treden daar zijn visie op menselijkheid en zorg 
voor de armen nog steeds weerklinkt in ons hart.



De eerste dagen van onze vorming stonden in 
het teken van een ontmoeting met de broeders in 
Pandacan, waar het orthopedagogisch instituut 
is gevestigd. We verdiepten ons in de tijdelijke 
werken van barmhartigheid van de congregatie 
en probeerden na te gaan hoe we de armen 
concreet konden bereiken en Gods liefde over 
hen konden laten schijnen. Daarom zamelden 
we levensmiddelen en andere goederen, 
kleding en hygiënekits in. Wij wilden niet alleen 
spullen uitdelen, maar ook ons apostolaatswerk 
uitoefenen op een manier die hun inherente 
menselijke waardigheid respecteert – en vanuit 
onze diepe overtuiging zoals Vincentius a Paulo 
dat zij “de iconen van Christus” zijn. Dit besef 
herinnerde ons eraan altijd donaties en zaken 
aan te bieden die in goede staat waren. Zelfs als 
we tweedehandskleding konden doneren, was 
het onze grootste zorg te garanderen dat die goed 
gereinigd en in goede staat was. Ook namen we 
zeep, tandpasta, tandenborstels en conserven 
mee om uit te delen aan de mannen en vrouwen 
die in de sloppenwijken leefden en de daklozen 
onder de bruggen van de binnenstad.
Samen hebben we onze banden met de 
Vincentiaanse familie van Metro Manila 
aangehaald. Door deze netwerken en synergie 
in charitatieve werken, hebben we Gods 
Voorzienigheid en wonderen zien gebeuren. We 
deden een oproep en kregen een weldoener die, 
net als Dr. Guislain, bereid was te helpen en mee 
te werken aan onze bijstand ten behoeve van 
de armen. Deze weldoener heeft in september, 
op tijd voor het feest van Vincentius a Paulo, 
in één keer 1000 kilo groenten geschonken. We 



spraken af met Eerw. Rolando S. Limjuco van de 
Congregatie van de Missie om de hulpbehoevende 
bevolking in kaart te brengen en hen te helpen 
met de hulp van andere congregaties. We hebben 
de bejaarden kunnen helpen die verzorgd 
worden door de Kleine Zusters van de Verlaten 
Bejaarden. Ook hebben wij rijst gestuurd naar de 
Missionarissen van de Zaligsprekingen, de Zusters 
Dienstmaagden van Liefde van de H. Vincentius a 
Paulo, de Orde der Benedictijnen, de Dochters van 
Liefde, de Zonen van Liefde, en de Religieuzen 
van Onze-Lieve-Vrouw van de Missies.

Er werden levensmiddelen ter beschikking gesteld 
aan de inheemse bevolking, aan gezinnen met 
een laag inkomen, aan verwaarloosde mensen 
met een beperking en aan personen die van hun 
vrijheid zijn beroofd. We brachten matrassen, 
beddengoed en voedsel naar de melaatsen in 
Tala, terwijl we in de Sagrada Familia hielpen bij 
het verschonen van beddengoed en kussenslopen 
voor mensen met een orthopedische beperking. 
We hebben ondervoede kinderen van voedsel 



voorzien en zwangere vrouwen multivitaminen 
gegeven. We hielpen kinderen met een gespleten 
lip en gehemelte en gaven hun ouders hoop 
tijdens de operatie. Bejaarden met staar kregen 
onze zorgzame begeleiding. Bij dit alles gaven wij 
te kennen dat wij ons inzetten voor het leven van 
allen.
Wanneer zich een nieuwe nood voordeed, en wij 
niet wisten hoe te reageren, ging alles met Gods 
hulp op de een of andere manier toch goed. Dit 
was het geval bij Myasthenia Gravis Samahang 
Philipino, een organisatie die onze steun nodig 
had om medicijnen te verstrekken. Toen we geen 
middelen hadden om vooruit te komen, wees de 
Voorzienigheid ons de weg door te zorgen voor 
de juiste contacten via mevrouw Carmen Auste 
van de Cancer Warriors of the Philippines, die ons 
later in contact bracht met een staatsziekenhuis, 
het Filipijnse Algemeen Ziekenhuis. We namen 
andere initiatieven om het apostolaat van de 
Broeders van Liefde te steunen door zendtijd te 
kopen op een nationaal radiostation om fondsen 
te werven voor het Psychiatrisch Centrum St 
Dymphna Gingoog, in Ozamiz Oriental. De 
behoefte aan steun voor geesteszieken, vooral 
jongeren en echtgenoten, is door de pandemie 
alleen maar groter geworden. We besloten onze 
angst opzij te zetten en deelden onze verhalen 
op de radio. We spraken over ons geloof en hoe 
sommigen van ons weduwen zijn, bang en zonder 
inkomen, maar vastbesloten om aandacht te 
vragen voor geestesziekten en om financiële steun 
te zoeken voor ons psychiatrisch centrum. We 
werden goed bijgestaan door medepresentatrice 
mevr. Alona Torres Fortier, een consulente uit 



Alberta, Canada.
We vertelden de radioluisteraars dat het de hoop 
is, gesterkt door het geloof, die ons op de been 
houdt. Het is wat ons ertoe aanzette om goederen 
te gaan bezorgen 500 kilometer ten zuiden van 
Manilla. Vanwege tyfoon Rolly die het zuiden 
van Luzon trof. We deelden de verrassing dat we 
een miljoen pesos ontvingen van burgemeester 
Sweet Halili van het stadsbestuur van Tanauan 
in Batangas. Het geschenk werd gegeven als 
erkenning voor ons vrijwilligerswerk toen de Taal-
vulkaan uitbarstte in januari 2020. Vervolgens 
hebben we het geld gedoneerd aan de steden Tiwi 
en Malinao in de provincie Albay. We proberen 
mensen niet alleen hoop te brengen, maar ook een 
blijvende herinnering dat God hen nooit vergeet.
De gave van God is wat ons in staat stelde om te 
geven. Vanuit onze dienstbaarheid konden wij 
de daklozen helpen, een initiatief en inzet van 
de Vincentiaanse Stichting. Zelf konden we niets 
anders bieden dan liefde en dienstbaarheid. In al 
deze moeilijke momenten hebben we geleerd niet 
te wanhopen, maar te vertrouwen op God, want 
met gebed is niets onmogelijk. Door de goedheid 
en ruimhartigheid van zoveel mensen, zijn we 
gaan ervaren dat God Liefde is en dat Hij in onze 
behoeften voorziet en dat niemand zo arm is dat 
hij niet kan geven. Ja, zei onze stichter, Vader 
Triest, niet op zijn sterfbed: “Geef en u zal gegeven 
worden” (Lc. 6, 38)? Er schuilt een ware vreugde in 
het dienen van de Heer, en dergelijke initiatieven 
geven veel voldoening.
Als aangesloten leden zijn we ook actief in de 
roeping en de animatie van de congregatie. Dat 
doen we door het organiseren van sessies voor 



mogelijke kandidaten om aangesloten lid te 
worden en het promoten van publicaties van 
de congregatie zoals over onze Stichter Vader 
Triest en devoties tot de H. Dymphna in de 
media. We zijn zeer nauw verbonden met zowel 
de vormingsverantwoordelijken van de Broeders 
van Liefde als met de Vincentiaanse Familie, 
in het kader waarvan gezamenlijke retraites en 
recollecties worden georganiseerd. We hebben 
zelfs een chatgroep in het leven geroepen onder 
de naam “BOC PRAYER ROOM”, waar Broeders 
van Liefde in de Filipijnen en hun aangesloten 
leden ‘s avonds samen bidden. Dit helpt ons om 
onze Vincentiaanse spiritualiteit en het charisma 
van de Broeders van Liefde te verdiepen. Door 
zulke momenten proberen we een verbinding te 
maken tussen onze charitatieve werken en ons 
katholieke geloof.
Zorg dragen voor anderen vereist dat we goed 
begrijpen wie we zijn en dat we gegrond zijn in 
gebed. Ons geestelijk leven inspireert ten diepste 
onze handelingen. Door regelmatig gebed, 
meditatie, devotie (rozenkrans, heiligen, noveen 



van Vader Triest, Rozenkrans van de Goddelijke 
Barmhartigheid, enz.) en regelmatige deelname 
aan de eucharistie krijgen wij de inspiratie en 
de goddelijke energie om anderen de hand te 
reiken. Wij zijn slechts instrumenten van God en 
wat wij van onze kant proberen te doen is open 
te staan voor de genade van God en ons er niet 
tegen te verzetten. Deze innerlijke geloofsweg 
en bekering is een levenslang proces, maar zeer 
wezenlijk – want het is moeilijk anderen werkelijk 
lief te hebben als we zelf niet afgestemd zijn op 
God en geen oog hebben voor de noden van onze 
familieleden of medebroeders.
Ons geestelijk leven geeft ons de motivatie om 
te helpen met materiële zaken en gebedssteun 
te bieden aan mensen in moeilijkheden zoals 
Covid-19, kankerpatiënten en allen die ziek zijn. 
Wanneer een van onze aangesloten leden ziek 
is, brengen wij bezoeken, bidden wij en geven 
wij alle mogelijke steun om solidair te zijn. Dit 
was ook het geval toen we onlangs twee van 
onze aangesloten leden verloren, namelijk dhr. 
Francisco Alcantra en mevr. Maria Fe Mabini. Wij 
rouwden diep om hen als familie, omdat de band 
die wij met elkaar hebben dieper is en elke fysieke 
werkelijkheid overstijgt. Wij geloven dat zij in de 
hemel zijn en bidden voor ons allen, en voor het 
welzijn van onze religieuze familie van Broeders 
van Liefde.
Als aangesloten lid van de Broeders van Liefde 
is het een prachtige reis geweest van verdieping 
in het geloof en hulp aan de armen op kleine 
maar concrete manieren. Zo willen we groeien 
in heiligheid in het Vincentiaanse charisma, 
terwijl we in onze lekenstaat blijven als 



echtgenoten of alleenstaanden met verschillende 
beroepsachtergronden. We willen Gods liefde 
delen met anderen, waar we ook zijn. Als we 
obstakels tegenkomen, zijn we niet bang, maar 
met geloof, wat moeite doen en netwerken met 
anderen, is het altijd ongelooflijk goed gekomen 
en heeft het ons met ontzag vervuld. Onze 
ervaring is dat in tijden van beproevingen en 
teleurstellingen het Evangelie ons een boodschap 
van hoop en moed schenkt. De apostel Petrus 
verzekert ons: “Schuift al uw zorgen op Hem af, 
want Hij heeft zorg voor u” (1 Petr. 5, 7). Dit is de 
levengevende boodschap die wij dit jaar en ons 
hele leven willen uitdragen.
Ook al zijn we nog steeds verwikkeld in de strijd 
tegen de pandemie, toch zal dit onze missie niet 
belemmeren, want we hebben voor het eind 
van dit jaar gepland dat sommigen van ons de 
zee zullen oversteken om het Woord van God te 
brengen en Bijbels en wonderdadige medailles te 
bezorgen aan de daklozen van de eilandprovincie 
Catanduanes. We zullen hen vertellen over de 
kracht van het gebed en het geloof en dat het 
Woord van God ons zal redden en een nieuw 
normaal in ons leven zal brengen. Met minder 
financiële of materiële middelen voor onze missie, 
maar met een overvloed aan Gods liefdevolle en 
barmhartige aanwezigheid, kunnen we de dag van 
morgen met vertrouwen tegemoetzien. ¶
 
Mediatrix Villanueva



  DR CONGO

Broeder Gabriel en zijn 
visie op het onderwijs in 
Congo

We schrijven 1914, amper drie jaar nadat 
de Broeders van Liefde aankwamen 
in het toenmalige Belgische Congo. 

Br. Gabriel is er de pionier, overste, specialist 
in talen en studax die in een mum van tijd zich 
weet in te werken in de cultuur en de gebruiken 
van het land. In zijn bewaarde brieven naar 
het moederland krijgen we antropologische 
studies voorgeschoteld, met slechts één doel: de 
beginsituatie van de kinderen en jongeren die 
naar de school in Lusambo komen, beter te leren 
kennen om daarop zijn opvoedingssysteem uit 
te bouwen. En daar ligt zijn eerste monografie : 
“Essai d’orientation de l’enseignement et 
de l’éducation au Congo”. Een waardevol 
tijdsdocument dat een inzicht geeft zowel in de 
situatie van de bevolking van de Kasaï als in de 
wijze waarop het onderwijs er in zijn prille begin 
uitzag. We moeten het natuurlijk lezen in de 
context van die tijd en vanuit het oogpunt van 
een broeder-missionaris, die nadacht hoe hij 
als gezondene een bijdrage kon leveren aan de 
ontwikkeling van de Congolese jeugd. 
Hij start met een algemeen statement: goede 
opvoeding moet zich richten op de vorming 
van het lichaam en van de geest. “Mens sana in 
corpore sano.” Waarom hij daar een statement 



van maakt, verklaart hij door te wijzen naar 
de huidige levenswijze van de Congolees. Hij 
noemt het ongezond, met een totaal gebrek 
aan hygiëne, met zeer eenzijdige voeding en 
vindt daarin de oorzaak van vele ziekten en 
vroegtijdige sterfte. “Het is de gezondheid die de 
moed en de kracht moet geven om te arbeiden en 
die moet bijdragen tot het geluk van de persoon 
en zijn familie.” Vandaar dat hij de school 
ziet als een echte leerschool voor een beter en 
gezonder leven. Er moet aandacht komen voor 
de voeding, voor de wijze waarop de hutten 
worden gebouwd, met vooral de klemtoon om 
een aparte hut te voorzien voor de dieren die 
nu dikwijls in de enige hut zijn ondergebracht. 
De kledij moet worden aangepast aan de grote 
klimaatschommelingen overdag en ’s nachts 
en er wordt gewezen op de gevaren van het 
overmatig gebruik van alcohol en het roken van 
hennep of cannabis. De netheid rond de hut 
moet bijdragen dat er minder ziekten zijn zoals 
dysenterie, de slaapziekte en natuurlijk malaria. 
Dit vormt voor Br. Gabriel de basis waarop een 
goede intellectuele en morele vorming kan 



worden gebouwd.

Hij ziet dus de school als een waar instrument 
om tot een betere ontwikkeling te komen, 
vertrekkend van de basisvoorwaarden voor een 
gezond leven.
Dan komt het aspect vorming als dusdanig. 
Vooraleer over de inhoud van de vorming 
te spreken reflecteert hij over de motivatie 
waarom de kinderen naar school willen komen. 
Sommigen komen er in de hoop daarna een beter 
leven te hebben, een leven met minder werk, 
zich spiegelend aan diegene die machtig en rijk 
zijn en waarvan ze zich een geïdealiseerd beeld 
vormen. Neen, zegt Br. Gabriel, hun bedoeling 
moet zijn om echt goede mensen te worden, 
die het ware geluk vinden hier op aarde en 
de vreugde in het hiernamaals. Dus wel hoog 
gegrepen! Hij vindt het dan ook belangrijk 
dat vanaf het begin gewerkt wordt om deze 
motivaties goed te duiden en eventueel uit te 
zuiveren. 
Eerst komt de intellectuele vorming. De 
kinderen moeten leren lezen, schrijven, 
rekenen en via aangepaste catechese God 
leren kennen en beminnen. Voor Br. Gabriel 
moet de godsdienst in alles doordrongen zijn, 

Goede opvoeding moet zich richten 
op de vorming van het lichaam en 
van de geest.



want volgens hem zal het hard werken zijn en 
blijven om deze “heidenen” weg te trekken uit 
hun natuurgodsdienst en gebruiken en hen 
God te leren kennen. Hij beschouwt hier het 
godsdienstonderricht als een rechtstreekse 
bijdrage tot de missionering zoals deze in die 
tijd werd gezien en heel direct gericht was op 
bekering. In de verslagen van die tijd zullen we 
steeds de lijst vinden van het aantal doopsels dat 
men bij de schoolkinderen heeft verricht.
Gelijklopend met de intellectuele vorming komt 
de morele vorming. Hier gaat hij verder in op 
de bevordering van de hygiëne, het aanleren 
van beleefdheidsregels en de kinderen helpen 
een duidelijk onderscheid te leren maken 
tussen goed en kwaad. Fysieke en morele 
levensomstandigheden verbeteren moeten, 
volgens Br. Gabriel, hand in hand gaan.
Ten slotte komt de professionele vorming. De 
school van Lusambo bestond in die tijd uit 
een lagere school en een professionele school. 
Er waren blijkbaar vijf afdelingen, die men 
zorgvuldig had gekozen, om zo aan de jongeren 



een passend beroep aan te leren waarmee 
ze later hun kost zouden kunnen verdienen. 
Er is een letterzetterij, een kleermakerij, een 
schoenmakerij, een smidse en een afdeling 
houtbewerking. In de brochure zijn foto’s 
opgenomen van deze afdelingen, telkens met 
een bebaarde broeder die er de leiding van heeft. 
De professionele vorming mag zich niet louter 
tot het technische beperken, maar moet ook 
een echte arbeidsethiek bijbrengen. Er wordt 
verwezen naar de situatie waarbij het meestal 
de vrouw is die het zware werk moet verrichten. 
Dit moet volgens Br. Gabriel veranderen en dit 
kan door aan de jongens echt de vreugde van de 
arbeid bij te brengen. 
Na dit deel specifiek over de opvoeding en 
de vorming gaat Br. Gabriel uitgebreid in op 
het belang van het huwelijk als basis van 
een gezonde samenleving. Opnieuw moet dit 
gezien worden in een context waar traditionele 
gewoonten en inlandse instituties zoals 
polygamie quasi algemeen was, waar veel te 
jonge meisjes reeds ten huwelijk werden gegeven 
en waar de opvoeding voor de meisjes totaal 
ontbrak. De jongens moeten, volgens Br. Gabriel, 
een meisje zoeken in hun dorp en vanuit de 
opleiding die ze hebben meegekregen met meer 
respect hun vrouw bejegenen en hen niet zien 
als minderwaardige schepsels, alleen geschikt 
om kinderen te krijgen en om te werken op het 
veld. Daarom wordt een warm pleidooi gehouden 
om ook dringend te starten met de scholing van 
de meisjes. Br. Gabriel, die de cursus tropische 
geneeskunde had gevolgd in het Tropisch 
Instituut in Antwerpen, toont zich hier echt 



deskundig in de geneeskunde. Hij somt duidelijk 
de problemen op waarmee vele vrouwen worden 
geconfronteerd, en geeft richtlijnen hoe ze voor 
hun kinderen moeten zorgen. Zo zegt hij dat 
ze moeten stoppen om hun kinderen volledig 
in te smeren met palmolie, want daardoor kan 
de huid niet voldoende transpireren. Ook geeft 
hij richtlijnen over de voeding, over het belang 
van de vaccinaties en natuurlijk het gebruik van 
muggennetten om de kinderen te beschermen 
tegen de malaria, die toen de oorzaak was van 
grote kindersterfte. Zelfs de wijze waarop de 
navelstreng moet worden afgebonden komt aan 
bod. De scholing van de meisjes zal zich speciaal 
moeten richten op het huishouden, zodat er een 
goede verdeling kan komen in het werk tussen 
man en vrouw.
De studie eindigt met een uitweiding over het 
gebruik van de polygamie. Hij noemt het een 
teken van “heidens egoïsme”. Hij klaagt het 



feit aan dat sommige chefs een harem hebben 
van honderd vrouwen en dat zij die het kunnen 
betalen gemakkelijk zes vrouwen hebben, 
met het probleem dat daardoor vele mannen 
geen vrouw kunnen vinden. Ook hier ziet hij 
de grote taak van de school om te helpen deze 
culturele misgroei te remediëren. Hij beschouwt 
de polygamie als een grote belemmering om 
de christelijke godsdienst te verkondigen, en 
tegelijk hoopt hij dat het christendom hier 
echt verandering in kan brengen. Hij schraagt 
zich dan ook volledig achter het plan dat de 
Pro Apostolische Prefect van de Kasaï heeft 
vooropgesteld, waarbij moet gestreefd worden 
om de slavernij bij de vrouwen die in polygamie 
leven in te dijken. Dit door hen vrij te kopen, 
er voor te zorgen dat jonge meisjes niet meer 
uitgehuwelijkt worden en dat er ook vaste 
bedragen komen voor de huwelijksschat, die nu 
soms buitensporig is waardoor er geen gewoon 
huwelijk kan worden afgesloten, en waardoor 
prostitutie bloeit.
Broeder Gabriel heeft veel geschreven, en 
vooral zijn studies over de lokale talen waren 
baanbrekend. Hij was hier echt een pionier 
en een specialist. Ook in de periode dat hij als 
generale assistent terug naar België kwam, zette 
hij zijn studie verder en werd zelfs professor 
aan de School voor de Koloniën (sinds 1949 
Universitair Instituut voor de Overzeese 
Gebieden) waar hij taalles gaf. We kunnen 
moeilijk inschatten waar hij de energie haalde 
om naast het zware werk bij het uitbouwen van 
scholen de nodige tijd te vinden om hoogstaande 
wetenschappelijke werken te schrijven en dit op 



het vlak van de antropologie, van de linguïstiek 
en de pedagogie. Zijn lijfspreuk was: “Met de 
ogen op het kruis, door bidden en lijden, als 
Broeder van Liefde, zielen redden”. ¶

Br. René Stockman



   CENTRAAL-AFRIKAANSE REPUBLIEK  

Geweld in de Centraal-
Afrikaanse Republiek 
veroorzaakt ook 
een geestelijke 
gezondheidscrisis

BRON: CRUX, 24 JULI 2020 

De Centraal-Afrikaanse Republiek 
vreest een opleving van het geweld 
door de voorbereiding van de 

presidentsverkiezingen later dit jaar.
Vorige week werd in het noordwesten van het 
land een VN-vredeshandhaver vermoord bij een 
aanval die naar verluidt werd uitgevoerd door 
een gewapende groep die deel uitmaakte van een 
vredesakkoord van februari 2019, ondertekend 
door de CAR-regering en 14 milities.
In 2013 nam een islamitische rebellengroep 
genaamd Seleka de regering van het land 
over, waardoor de pro-christelijke anti-Balaka-
militiebeweging ontstond. Uiteindelijk werd 
Seleka verdreven, maar het ‘oog om oog, tand 
om tand geweld tussen nominale islamitische 
en christelijke groeperingen gaat tot op de dag 
van vandaag door, en heeft de centrale regering 
moeite om de macht uit te oefenen buiten de 
hoofdstad Bangui.
Het land is voor 80 procent christen, 10 procent 
moslim, en de rest volgt grotendeels het 



inheemse geloof. De moslims zijn geconcentreerd 
in het noorden van het land, hoewel velen als 
kooplieden in het zuiden werken.
Christelijke milities achtervolgen moslims 
in veel christelijke meerderheidsgebieden, 
waarbij kerkleiders vaak hun kerkgebouwen als 
toevluchtsoord aanboden.
De voortdurende gevechten hebben ongeveer 
een kwart van de 4,5 miljoen inwoners uit hun 
huizen verdreven. Duizenden anderen zijn 
omgekomen.
In de aanloop naar de verkiezingen van dit jaar 
uit de VN al haar bezorgdheid over de «toestroom 
van buitenlandse strijders en wapens» in het 
land.
Volgens een studie van de ngo Save the Children 
in 2015 lijdt 64 procent van de kinderen aan 
posttraumatische stress. 

Moslims en christenen nemen deel aan een workshop over genezing 
van trauma’s, georganiseerd door Catholic Relief Services en 
partners in Boda, Centraal-Afrikaanse Republiek, 13 september 
2019.  (credits: Sam Phelps / Courtesy CRS via CNS)



De Broeders van Liefde – een internationale 
religieuze Congregatie die sterk betrokken is bij 
verschillende kwesties op het gebied van sociale 
rechtvaardigheid – heeft het voortouw genomen 
bij de zorg voor jongeren met posttraumatische 
aandoeningen.
«Bij gebrek aan adequate geestelijke 
gezondheidszorg, kunnen getraumatiseerde 
personen door grote stress andere psychische 
pathologieën ontwikkelen», zei Broeder Shungo 
Wababusho Dieudonné, een arts die in het land 
werkt, tegen Crux.
Hij zei: “We bieden zorg voor kinderen met 
posttraumatische stress en we voorzien voor 
hen psychosociale hulp. Ze kunnen studeren, 
en we volgen ze regelmatig op, zodat ze een 
rustig leven kunnen leiden en kunnen studeren 
zoals hun leeftijdsgenoten. We organiseren ook 
kindvriendelijke ruimtes zodat ze een gezonde 
mentale en fysieke gezondheid kunnen hebben.”

Hier zijn enkele fragmenten uit zijn interview 
met Crux.

Welke gevolgen heeft de oorlog voor jongeren, 
vooral voor hun geestelijke gezondheid?
Br. Dieudonné: Oorlog of gewapend conflict 
is één van de oorzaken van een psychotrauma 
en post-traumatische stress. De Centraal-
Afrikaanse Republiek blijft niet gespaard; 
veel kinderen, adolescenten en volwassenen 
hebben gruwelijke gebeurtenissen meegemaakt. 
Deze gebeurtenissen hadden uiteindelijk 
invloed op hun mentale welzijn. Bij jongeren 
uit bijvoorbeeld het 3e district [een buurt van 



de hoofdstad Bangui] zien we een groot aantal 
gebruikers van psychoactieve stoffen. Andere 
wijken zijn ook zeker getroffen.
Bij kinderen en adolescenten worden 
manifestaties van posttraumatische stress 
waargenomen zoals: angst, enuresis - bedplassen 
na de leeftijd van 6 jaar, slechte schoolprestaties, 
verwarring, enz. Adolescenten en volwassenen 
worden in het geheel niet gespaard. Jongeren 
en volwassenen, vooral mannen, gebruiken 
bijvoorbeeld bepaalde pijnstillers die ze 
misbruiken om hun stress te verlichten. 
Voorbeeld: Tramadol. Ze consumeren ook 
alcoholische dranken en drugs. Bijvoorbeeld: 
hennep.

Hebt u enig idee hoeveel mensen lijden aan 
posttraumatische stressstoornissen?
Volgens studies uitgevoerd door “Save The 
Children” in maart 2015, lijdt 64 procent van 
de kinderen aan posttraumatische stress; 87,4 
procent van de kinderen heeft een subtype van 
posttraumatische stress.



Wat zijn de gevaren voor deze mensen die geen 
toegang hebben tot adequate gezondheidszorg?
Bij gebrek aan adequate geestelijke 
gezondheidszorg kunnen personen met 
een psychotrauma door grote stress andere 
psychische pathologieën ontwikkelen, 
waaronder acute waanvoorstellingen, 
schizofrenie, depressie, overmatig gebruik van 
psychoactieve stoffen.

Welke hulp hebben de Broeders van Liefde 
geboden en hoe reageren ze erop?
Als Congregatie van de Broeders van Liefde 
konden wij niet onverschillig staan tegenover 
het lijden van onze medemensen. Onze 
patroonheilige Vincent de Paul zei: «De 
armen zijn onze meesters.» En onze stichter 
parafraseerde Jezus door te zeggen: «Wat je doet 
voor de minste onder jullie, doe je voor mij ook.» 
Het is onze rol om waardigheid te brengen en het 
aangetaste beeld te herstellen van onze broeders 
en zusters die getroffen zijn door verschillende 
psychische aandoeningen, in het algemeen, en 
posttraumatische stress in het bijzonder.

We hebben een centrum voor psychosociale 

Als Congregatie van de Broeders van 
Liefde konden wij niet onverschillig 
staan tegenover het lijden van onze 
medemensen.



counseling en geestelijke gezondheidszorg 
(CEPSSM) opgericht met als doel de kwaliteit van 
de geestelijke gezondheidszorg te verbeteren. 
Lokaal wordt een psychische aandoening 
beschouwd als een slechte spreuk, hekserij... 
Deze beoordeling van psychische aandoeningen 
wordt gevolgd door stigma.
Daarom hebben we als Congregatie dit centrum 
opgericht dat kwaliteitszorg biedt aan patiënten 
die aan een psychische aandoening lijden 
- kinderen, adolescenten en volwassenen 
die getroffen zijn door een toestand van 
posttraumatische stress. Nu begrijpt de 
bevolking geleidelijk aan dat een psychische 
aandoening niet per se pech of hekserij is. 
Dit is te danken aan het bewustmaken van de 
bevolking, dat we in verschillende districten 
voeren, om de factoren van kwetsbaarheid van 
psychische aandoeningen, het beheer en de 
evolutie van de ziekte uit te leggen en te laten 
begrijpen. Getroffen worden door een psychische 
aandoening is geen doodvonnis. Men kan 
worden verzorgd en zijn leven in stilte leiden.



Aan kinderen met posttraumatische stress 
bieden we zowel zorg als psychosociale hulp. 
Ze studeren en we volgen ze regelmatig op, 
zodat ze een rustig leven kunnen leiden en 
kunnen studeren zoals hun leeftijdsgenoten. We 
organiseren ook kindvriendelijke ruimtes om hen 
in staat te stellen een gezonde mentale en fysieke 
gezondheid te hebben.

Hoe zou u tot slot de huidige veiligheidssituatie 
in de Centraal-Afrikaanse Republiek 
omschrijven en wat zijn de wegen naar 
duurzame vrede?
De veiligheidssituatie? Momenteel relatief 
rustig, hoewel er in sommige gebieden wat 
onrust is. De wegen naar blijvende vrede 
moeten gerechtigheid, verzoening en vergeving 
zijn. Er kan geen duurzame vrede zijn zonder 
gerechtigheid. ¶



 DOSSIER: TROUW 

Trouw is meer dan 
volharding

Graag wensen we aan jong-geprofesten 
dat ze mogen volharden in hun roeping. 
En we herhalen het wanneer we bij een 

kloosterjubileum mogen terugkijken naar een 
mooi afgerond getal: deze broeder heeft volhard 
in zijn roeping. Maar is volharding wel de juiste 
uitdrukking, en spreken we niet beter van trouw 
dan van volharding?

Trouw is meer dan volharding
Trouw drukt iets dynamisch en soepels uit, 
terwijl volharding, naar de samenstelling van 
het woord zelf, meer statisch en hard overkomt. 
Is dat wellicht het meest treffende verschil : 
dynamisch tegenover statisch ?
Trouw is inderdaad dynamisch en creatief, 
daarom spreken we graag over creatieve trouw. 
Trouw creëert enthousiasme en vernieuwing, 
terwijl volharding het moet vinden in herhaling 
en daarom uiteindelijk een zeer vermoeiende 
opgave kan worden. Volhardend is diegene die 
steeds op dezelfde plaats wil blijven en iedere 
verandering als een bedreiging voelt, terwijl 
trouw diegene is die zich constant opent voor 
nieuwe uitdagingen. Volharden betekent dan 
dat men stipt het voorgeschreven contract 
wil naleven, terwijl men bij trouw vooral wil 
luisteren wat diegene die het contract heeft 
opgesteld ons vandaag wil aanbieden. Trouw is 



men wanneer men zich bewust wordt dat men 
in de handen is van iemand die ons liefheeft, en 
het is de liefde van de Andere die de ware basis 
vormt van onze trouw. Volharding kan aanleiding 
geven tot hoogmoed omdat men het volhouden 
op eigen rekening wil schrijven. Soms zal men 
volharden uit vrees voor het onbekende. Trouw 
zal nooit met vrees te maken hebben, want aan 
de basis van onze trouw staat Iemand die ons 
liefheeft. En trouw zal ook nooit uitmonden in 
hoogmoed, want trouw is voor alles een gave 
vooraleer het een opgave kan worden. 

We kunnen niet ontkennen dat er dagen 
zullen zijn waarbij het vooral zal aankomen op 
volharden, dagen waarbij we moeite hebben 
om ons ideaal voor ogen te houden. Maar dit 
mogen slechts tussenperioden zijn en een korte 
onderbreking vormen bij de grondtoon in ons 
leven, die getekend moet zijn door trouw. Onze 
trouw zal uiteindelijk zijn ware bron vinden in 
Diegene die aan de basis ligt van onze roeping 
en vóór alles trouw is en ons trouw blijft en die 
ons blijft roepen en oproepen, ook als we zelf 
ontrouw dreigen te worden. Het is doorheen onze 
dynamische, creatieve trouw dat onze roeping 

Trouw is men wanneer men zich 
bewust wordt dat men in de handen 
is van iemand die ons liefheeft.



steeds verder zal uitgediept worden, meer tot het 
essentiële zal komen, terwijl bij volharding het 
gevaar niet denkbeeldig is dat we stagneren in 
onze roeping en deze niet laten mee evolueren 
met de veranderende omgeving en veranderende 
situaties waarin we ons bevinden.

Voorwaarden om trouw te kunnen zijn
Om te groeien in trouw zijn een aantal 
voorwaarden in ons leven noodzakelijk. 
Vooreerst komt het erop aan dat we onszelf echt 
kennen en steeds beter leren kennen. Hier komen 
we onmiddellijk bij het belang van de vorming 
en de voortgezette vorming in ons leven. De 
roeping die we hebben ontvangen moet groeien 
en meegroeien met ons leven en moet een heel 
persoonlijk project worden. Daarom moeten we 
ons de vraag durven stellen waar het echt op 
aan komt in ons leven en hoever we staan in dit 
levensproject. De vraag klinkt dan of we groeien 
in het beeld dat de Vader van Zijn Zoon in ons 
heeft geplant en dat alleen maar kan groeien 
als we ons openstellen voor de werking van Zijn 
Geest. Groeien we in de gelijkenis met Jezus, 
wordt ons leven steeds meer gelijkvormig met 
dit van Jezus zoals we het mogen leren kennen 
via zijn Woord dat Hij tot ons heeft gesproken 
en het leven dat Hij ons heeft voorgeleefd ? 
Uiteindelijk zal ons leven een navolging van 
Christus moeten zijn, niet meer en niet minder. 
Ons leven kan als een trinitair project worden 
omschreven en vraagt daarom een voortdurende 
wisselwerking tussen God en onszelf. Dat op 
zich klinkt zeer dynamisch, vraagt creativiteit en 
vooral openheid voor de werking van Gods Geest. 



Hier wordt het zeer duidelijk dat het niet zozeer 
kan gaan om volharding aan een eens gegeven 
woord, maar wel om trouw aan het Woord dat 
iedere dag opnieuw tot ons wordt gesproken en 
waarnaar we moeten luisteren, waarvoor we 
ons moeten openstellen. Onszelf leren kennen 
is een levenslange opgave, een steeds dieper 
ontdekken van ons zwakheden, de wijze waarop 
we met onze passies omgaan, of we ze laten 
uitgroeien tot ware opbouwende krachten in 
ons leven of als verwoestende driften. Ook het 
leren kennen van onze energieën die ons drijven 
en waarmee we onze talenten ten volle tot hun 
recht kunnen laten komen. Dikwijls zullen we 
moeten vaststellen dat we onszelf allesbehalve 
kennen, dat we slechts de oppervlakte kennen 
van wat er diep in ons omgaat. Ons dagelijks 
gewetensonderzoek, een gedegen geestelijke 
begeleiding en regelmatige biecht mogen ons 
helpen om wat verborgen is naar boven te laten 
komen en dit telkens te plaatsen tegenover onze 
roeping als mens en als religieus. Het is daarin 
dat we onze dynamische en creatieve trouw aan 
onze levensroeping mogen laten groeien.



Actieve openheid voor alles wat op ons afkomt 
mag als een tweede voorwaarde beschouwd 
worden om trouw te kunnen zijn. Ons leven is 
een ‘patchwork’ van voorvallen die ons diep 
kunnen raken, van ontmoetingen die ons leven 
beïnvloeden, van successen en mislukkingen, 
van crisismomenten en momenten dat de zonde 
ons in de greep heeft, van ziekte en gezondheid, 
van enthousiasme en volle werkkracht in onze 
jeugd tot afnemende krachten bij het ouder 
worden. En we kunnen deze lijst quasi onbeperkt 
aanvullen. Het komt er niet op aan dit alles 
passief te ondergaan onder de dekmantel van 
gehoorzaamheid en volharding, maar wel er 
actief op in te spelen. Dit alles te zien als de 
unieke weg die God met ons wil gaan. Daarom 
moeten we gehoorzaamheid niet uitsluitend zien 
als een geven van een positief antwoord op wat 
de overste ons vraagt, maar veel ruimer en vooral 
als een positief inspelen op alles wat we op onze 
levensweg tegenkomen. Daarbij moeten we ons 
steeds afvragen wat God met ons wil in deze 
situatie. Alles heeft een zin, het is aan ons om 
deze zin te zoeken en het te plaatsen in het licht 
van Gods Voorzienigheid.
Onze trouw zal een specifieke invulling krijgen in 
het licht van het charisma dat we als godgewijde 
hebben ontvangen. Intreden in een congregatie 
is de start van een ontdekkingsreis waarin we 
ons steeds meer gaan vereenzelvigen met het 
charisma van de congregatie, of beter, waarbij 
het charisma steeds meer ons innerlijk leven zal 
worden en gans ons bestaan kleur zal geven. We 
worden niet alleen lid van de congregatie, we 
worden de congregatie, ons leven wordt totaal 



doordrongen en omgevormd door het charisma 
van de congregatie. Opnieuw klinkt hier iets 
heel dynamisch, een ontwikkeling in ons leven 
die nooit tot zijn einde komt. Via ons charisma 
komen we steeds meer in de gezindheid die 
Christus bezielde (cfr. Fil. 2, 5). Het is een groei 
in de diepte. In onze trouw zullen we ons steeds 
moeten laten leiden door ons charisma, en ieder 
moment van ons leven zal het een heel specifieke 
eigenschap van Christus levend laten worden. Zo 
zal deze gezindheid die Christus bezielde ook de 
onze mogen worden, en dit opnieuw doorheen de 
verschillende situaties waarin we ons bevinden.

Momenten in ons leven waarbij de trouw op 
de proef kan worden gesteld, maar ook kan 
groeien
Ieder leven kent kritische momenten, momenten 
van twijfel en onzekerheid. Dit zijn uitgelezen 
momenten waarin we kunnen groeien in 
dynamische en creatieve trouw. 
Het kan een moment zijn waarbij we falen in 
onze apostolische opdracht. Dit kan veel pijn 
en twijfel veroorzaken. Maar het kan ook een 
moment worden dat we ernstig nadenken of we 
wel echt bezig zijn met het Rijk van God of dat 
we eerder ons rijk aan het uitbouwen zijn. De 
inspanningen liggen inderdaad in onze handen, 
maar niet het resultaat van onze activiteiten. We 
moeten onszelf beschouwen als zaaiers en daarin 
onze vreugde vinden, zonder te veel bekommerd 
te zijn over de oogst, die van zoveel factoren 
buiten ons afhangt. Zo kan deze mislukking 
het moment worden dat we ons herijken in ons 
apostolaat en het in volle vertrouwen in Gods 



handen leggen en het echt gaan zien als Gods 
werk met ons.
Soms worden we teleurgesteld door hen op 
wie we echt hoopten en bouwden. We worden 
slachtoffer van kritiek, en soms in een totaal 
verkeerd daglicht geplaatst. We kunnen zelfs 
vals worden beschuldigd zonder onmiddellijk 
de kans te hebben de waarheid aan het licht te 
brengen. Het kan een moment worden van grote 
verlatenheid. Mogen we dan de tekst van psalm 
27 in herinnering brengen : “Als vader en moeder 
mij verlaten, haalt de Heer me in huis”. Het is 
juist in die momenten van verlatenheid dat we 
ons meer bewust kunnen worden dat de Heer 
ons nooit in de steek laat. Het kan een moment 
worden dat we groeien in ons vertrouwen op God 
en op Hem alleen.
Het kan zijn dat we het zeer moeilijk hebben 
met een beslissing van een overste, van de 
congregatie bij een nieuwe zending die we 
ontvangen. Iedereen om ons heen zegt dat het 
apostolaat dat we nu doen en de plaats waar 
we nu verblijven ons echt nodig blijft hebben. 
Het gevaar is dat we ons vastzetten en als een 
verdoken vorm van eigenbelang ons verzetten om 
in te gaan op de nieuwe zending. Alle menselijke 
argumenten worden dan aangewend om ons in 
het gelijk te stellen. Maar dan is het goed ons 
de Bijbelse voorbeelden van gehoorzaamheid 
te herinneren : hoe Abraham tegen alle logica 
in steeds positief inging op wat God hem vroeg, 
hoe Maria haar ja-woord uitsprak tegenover iets 
dat menselijk onmogelijk leek, hoe Petrus door 
Jezus werd gevraagd om het net aan de andere 
kant van de boot uit te werpen. We kennen van 



deze laatste de reactie : “Meester, de hele nacht 
hebben we ons al afgetobd zonder iets te vangen. 
Maar als U het zegt zal ik de netten uitwerpen” 
(Lc. 5, 5). Dit laatste is heel sterk : Petrus mag zijn 
argument uitspreken, maar het laatste woord laat 
hij aan de Heer. Hij hoeft zijn ervaring als visser 
niet te loochenen, maar de trouw aan het Woord 
van de Heer gaat verder dan zijn ervaring.

De gelofte van zuiverheid beleefd binnen ons 
godgewijd celibaat zal een opgave blijven 
voor ons ganse leven. Er kunnen momenten 
komen van echte crisis, waarbij we zelfs 
dreigen ontrouw te worden aan onze gelofte. 
We kunnen in de ban geraken van een relatie, 
van obsessieve fantasieën, van ongewenste 
vormen van compensatie, van verslaving aan 
internet. Opnieuw kan ons dit totaal in de war 
brengen en ons ernstig doen twijfelen of deze 
levensvorm voor ons wel de juiste is. We kennen 
het fenomeen van de “démon du midi” die zelfs 
een reeds oudere religieus totaal in de greep 
kan krijgen. Het zijn momenten van hernieuwde 



keuze en van een opnieuw op zoek gaan naar 
de ware vreugde die de exclusieve relatie met 
de Heer ons kan brengen in plaats van ons te 
verliezen in tijdelijk plezier. Ofwel zullen we ons 
verliezen in het nagejaagde plezier, ofwel zullen 
we verdieping vinden in onze hernieuwde relatie 
met de Heer in gebed, in contemplatie. Hier 
wordt zeer duidelijk wat Paulus bedoelde met 
zijn “Als ik zwak ben, dan ben ik sterk” (2 Kor. 
12). Het is in onze zwakte dat we Gods genade 
en zijn vergeving mogen ervaren, en uiteindelijk 
zal onze zwakte de weg worden die ons steeds 
opnieuw zal leiden tot de Heer. Vergeten we 
niet hoe zelfs de moordenaar op het kruis door 
Jezus werd vergeven en het hemels paradijs werd 
aangeboden. 
Het leven kent groei, maar zal uiteindelijk 
ook afbouw kennen. Bij het ouder worden 
zullen we steeds meer moeten inleveren : 
onze gezondheid, onze werkkracht, vrienden 
en confraters die we verliezen en met wie 
we een stuk levensweg mochten afleggen, 
apostolaatswerken die we uit handen moeten 
geven, onze verantwoordelijkheden die we aan 
anderen moeten doorgeven,… Voor sommigen 
zijn dat dramatische momenten, maar ook 
hier zit weer een kans om te groeien tot wat 
essentieel is in ons leven : onze relatie met 
God en met God alleen. Het komt erop aan 
dat we deze tijd van afgeven gaan zien als een 
mogelijkheid om nieuwe ruimte te scheppen voor 
dat essentiële. Het kan een periode worden van 
ware verdieping van ons godgewijd leven, als een 
tweede noviciaatstijd waar we met de ervaringen 
die we hebben opgedaan tijdens de voorbije 



periode, alles in lijn proberen te brengen en zo 
tot echte vrede te komen met onszelf, met onze 
medemensen en vooral met God. 

Besluit
Volharding en trouw, twee begrippen die we 
geprobeerd hebben aan mekaar te toetsen. 
Indien het er alleen op aankomt om te 
volharden in het leven, zou het wel eens 
kunnen zijn dat we ons afsluiten voor het 
nieuwe dat ons wordt aangeboden, en we ons 
vastzetten in overtuigingen en handelingen 
die ons uiteindelijk tot een rigide bestaan 
voeren. Iedere afwijking of aanpassing wordt 
dan beschouwd als een ontrouw aan het eens 
gegeven woord. Neen, het komt er niet op 
aan om compromissen te maken of ons leven 
uitsluitend te laten bepalen door de situaties 
waarin we terechtkomen. Dat zou juist ontrouw 
betekenen. Maar wel door dynamisch en creatief 
ons steeds opnieuw de vraag te stellen wat de 
essentie is van ons leven, wat de ware grond 
is van onze ontvangen roeping, hoe we op de 
beste weg kunnen bouwen aan het Rijk van 
God in de wereld, hoe we steeds meer bewogen 
mogen worden door het charisma dat we hebben 
ontvangen. ¶

De referentie bij dit artikel is de periodiek van de 
Congregatie voor de Instituten voor godgewijd 
leven “Sequela Christi”, 2018/02, “Discernere e 
accompagnare”.

Br. René Stockman



 VIETNAM

Vietnam verrast door de 
Goddelijke Voorzienigheid

Op 11 januari 2021 hebben de Broeders 
van Liefde in Vietnam met vreugde een 
centrum voor psychiatrische patiënten 

ingehuldigd in de stad Bao Loc, in de provincie 
Lam Dong, waar de communiteit Vincent de 
Paul is gevestigd en toebehoord aan het bisdom 
Da Lat. De inzegeningsplechtigheid werd o.a. 
bijgewoond door onze weldoeners, vrienden, 
medewerkers, priesters, religieuzen en in het 
bijzonder door Zijne Hoogwaardige Excellentie 
Mgr. Dominic, de bisschop van het diocees Da 
Lat, en Zijne Hoogwaardige Excellentie Mgr. 
Anthony, Emeritus Bisschop van hetzelfde 
bisdom, die de broeders voor het eerst in hun 
bisdom verwelkomden. Hun aanwezigheid was 
een zegen en gaf kleur aan onze ceremonie. Het 
succes van dit eerste project in de regio helpt 



ons om met grote dankbaarheid terug te kijken. 
We konden ons tot in detail herinneren hoe het 
allemaal precies is verlopen en hoe we Gods 
voorzienigheid op een tastbare manier hebben 
ervaren, en de solidariteit van “Eén Hart Eén 
Ziel” te zijn.
De regio Andrew Phu Yen in Vietnam werd 
opgericht op 26 september 2018, en het is pas 
2 jaar en een paar maanden geleden dat het 
project van start ging. Toen we het nieuws kregen 
dat Vietnam een regio zou worden, herinneren 
we ons nog heel goed de emoties die we op 
dat moment hadden. Het was voor de meeste 
leden van de regio verwarrend omdat we die 
nieuwe ontwikkeling niet hadden verwacht en 
we een beetje bang en onvoorbereid waren. We 
maakten ons zorgen omdat we nog erg jong 
zijn en weinig ervaring hebben als regio. Die 
angst was niet alleen abstract, maar berust op 
menselijke logica: we zagen dat alle broeders, 
de regionale overste en zijn raadgevers zeer 
jong waren om de regio voor de eerste keer 
te leiden. En dat niet alleen, we herinneren 
ons ook dat toen Vietnam een regio werd, er 
heel wat moeilijkheden waren die de hele 
Congregatie voor de voeten werden geworpen: 
de euthanasiekwestie en de verdeeldheid, de 
financiële crisis, en de schaarste aan roepingen. 
Al deze elementen en moeilijkheden hebben ons 
als regio enorm geraakt, maar we blijven hoopvol 
en onbuigzaam.  
Tegelijkertijd wilde de eigenaar van het perceel 
in Bao Loc (vlak bij onze gemeenschap) ook de 
rest van zijn grond verkopen, dat vlak achter het 
stuk grond lag dat ze ons hadden aangeboden. 



Ze hadden dringend geld nodig om hun dochter 
te helpen voor haar huwelijk, want ze waren in 
grote nood. We wisten dat het niet ideaal was 
om, met het klein stukje land dat wij beschikbaar 
hadden, een goede  zorg en dienstverlening 
uit te bouwen voor onze patiënten. Maar, dit 
zou net zo goed het leven van de gemeenschap 
kunnen beïnvloed hebben, en het was niet goed 
als iemand anders het perceel, direct gelegen 
achter het centrum, kocht. Maar op dat moment 
hadden we niets en stond onze bankrekening 
droog. Zoveel problemen vormden een uitdaging 
voor een heel jonge regio, die zelfs moeite had 
om voedsel op tafel te zetten, en al zeker om dit 
prachtig en uitgestrekt perceel te kopen.
Op dit zeer moeilijke en hopeloze moment toonde 
God ons langzaam zijn liefde en daden. In gebed 
inspireerde Hij ons om in zijn voorzienigheid te 
geloven, en we namen het initiatief om de hulp 
in te roepen van de plaatselijke ordinaris van 
het bisdom Da Lat, die op dat moment bisschop 
Anthony was. De bisschop gaf ons geen geld als 
zodanig, maar een brief waarin hij onze behoefte 
uitlegde om een huis te bouwen voor de zorg van 
psychiatrische patiënten. Met die brief kregen we 
genoeg steun van veel kerken die bereid waren 
om ervoor te zorgen dat ons project gerealiseerd 

Op dit zeer moeilijke en hopeloze 
moment toonde God ons langzaam 
zijn liefde en daden.



kon worden. Het resultaat was dat we genoeg 
donaties hadden om de rest van de grond te 
kopen. Daarna hadden we meer vertrouwen in 
Gods voorzienigheid en besloten we, met volle 
moed, het centrum te bouwen, ook al hadden 
we daar niet genoeg geld voor omdat al het 
geld was besteed aan de aankoop van het stuk 
grond. Hoe dan ook, konden we de aanwezigheid 
van God voelen bij elke besluitvorming en God 
liep voor ons uit bij elke stap om onze plannen 
te realiseren. Zelfs toen we op onverwachte 
tegenslagen stuitten, heeft het geloof in God 
ons gesteund, in de overtuiging dat het Zijn 
werk was en dat wij slechts zijn onvolmaakte 
instrumenten waren en dat Hij de weg zou 
vinden waar geen weg is. Ervaring is de beste 
leermeester, want we voelden dat God ons nooit 
in de steek liet. Hij zond vele vrijgevige mensen 
om ons op vele en verrassende manieren ter hulp 
te komen. Sommigen schonken voedsel, anderen 
bouwmaterialen en het beetje geld dat ze 
hadden. Langzamerhand hadden we genoeg geld 
en konden we met een gerust hart onder elkaar 
zeggen dat dit project spoedig voltooid zou zijn.
Net voor het einde van het project en enkele 
weken voor de inhuldiging, werden we 
overvallen met het plotselinge verlies van onze  
medebroeder Br. Banaba Cong Nguyen Van, het 
was net als een storm midden in de zee die het 
schip van de hele regio trof. Het was zeer pijnlijk 
voor ons, dat we zo’n heel dierbare broeder 
verloren die zijn hele leven heeft aangeboden 
om Christus te volgen. Het overlijden van Br. 
Banaba hielp ons om dichter bij elkaar te komen, 
we huilden als één familie die een bloedverwant 



verloor. Op dat moment realiseerden we ons dat 
we niet langer van elkaar verschilden, maar als 
één echte familie met “één hart één ziel”. We 
leven gelukkig samen, maar ook in momenten 
van verdriet zijn er sterke banden en solidariteit. 
Br. Banaba’s actieve betrokkenheid bij het 
project en de patiënten was een zware klap voor 
ons, en we verloren onze kracht en vertrouwen. 
Maar achteraf zien we in dat God ons nog steeds 
steunde met zijn liefde en troost.  Hij kwam 
naar ons toe om ons op te tillen en hielp ons 
om de rest van het project af te maken. Nu is 
het project voltooid en kunnen wij dankbaar 
terugkijken en zijn onzichtbare hand zien en 
hoe Hij waterbronnen kan doen ontspringen, 
zelfs in woestijngebieden. Hij is wonderbaarlijk, 
overvloedig in het geven, en zijn oneindige 
goedheid heeft zelfs onze blik verruimd.
Net als St. Vincent de Paul, de patroon van 
onze gemeenschap, die erop aandrong te 
vertrouwen op Gods voorzienigheid, zijn wij 
een levend getuigenis van zijn overtuiging, 
omdat God ons in staat stelde dit project op een 



buitengewone manier die, in onze verbeelding, 
alle verwachtingen te boven ging, uit te voeren 
en te voltooien. Onderweg hebben we elkaar 
altijd aangemoedigd om te vertrouwen op 
Gods voorzienigheid, we hebben ieder lid 
van onze twee gemeenschappen in de regio 
gevraagd om elke dag zowel persoonlijk als 
gemeenschappelijk te bidden voor het project, 
voor de regio en voor de Congregatie. En op zijn 
beurt heeft God ons nooit in de steek gelaten. 
Zoals iemand ooit zei: “Als jij voor Gods werken 
zorgt, zal Hij voor die van jou zorgen.” Hij 
toont zijn liefde en zijn wegen aan hen die op 
Hem blijven vertrouwen. We konden dit project 
afmaken dankzij Gods voorzienigheid die goede 
mensen raakte om giften te doneren, en we zijn 
gezegend omdat we niets anders hadden dan 
God. We hadden lege handen zodat we veel 
konden ontvangen, en onze handen zijn vol 
en overvloeiend van Zijn liefde en oneindige 
goedheid.
De populaire Vincentiaanse uitdrukking 
“Wandelen met de voorzienigheid” konden we 



goed begrijpen, vooral als je geen materiële 
zekerheid hebt om op terug te vallen. De 
moeilijkheden waarmee we nu als individu 
en als Congregatie mee te maken hebben, 
hebben hun redenen. Maar zoals we zijn gaan 
beseffen, kunnen problemen gigantisch lijken 
wanneer men niet langer bidt en het geloof en 
vertrouwen in God en zijn voorzienigheid heeft 
verloren. Regelmatig bidden opent in ons hart de 
mogelijkheid om in moeilijke omstandigheden 
hoop en nieuwe horizonten te zien. En het maakt 
meer ruimte om op de juiste manier als Broeders 
van Liefde te leven, zorgzaam voor elkaar en voor 
de armen die God op onze weg zet. Met een open 
geest en vertrouwend op Gods voorzienigheid, 
kunnen we de moeilijke ervaringen die we in het 
leven meemaken, opvatten en begrijpen als een 
noodzakelijke zuivering om ons hart te ontsluiten 
en de Goddelijke liefde in ons te laten stromen.
Met Gods voorzienigheid zijn wij ook gaan 
ervaren hoezeer de kracht van “Eén Hart Eén 
Ziel” op ons van invloed kon zijn. In de periode 
van moeilijkheden hebben we ons tot God en 



elkaar gewend voor steun en bemoediging. 
De bouw van het centrum voor psychiatrische 
patiënten in Bao Loc is niet alleen het project 
van de communiteit St. Vincent de Paul, maar 
ook het project van de regio, van de Congregatie 
en van de Kerk. Alle leden van de regio, de 
broeders, de postulanten en de kandidaten 
hebben hun uiterste best gedaan. De broeders 
gebruikten hun tijd en zelfs hun vakantie 
om naar Bao Loc te komen om te helpen bij 
de bouwwerkzaamheden, waardoor de regio 
een beetje geld kon sparen. De regionale raad 
kwam maandelijks bijeen, en we deelden de 
moeilijkheden en probeerden samen, gesteund 
door elkaar, oplossingen te vinden.
We kregen ook veel steun van de Congregatie 
via Br. Generale Overste, Br. Provinciale overste 
van Azië, Fracarita, en enkele weldoeners buiten 
het land. We kregen vooral veel kracht en steun 
uit de gebeden en door Gods leiding die ons 
verenigd hield in één missie. We zijn er ook van 
overtuigd dat ons succes ook het resultaat is 
van alle gebeden, niet alleen van de Broeders 



van Liefde, maar ook van de leken en andere 
mensen van goede wil. We danken God dat Hij 
ons in staat heeft gesteld om Gods Geest van 
liefde en verbondenheid opnieuw en dieper dan 
ooit te ervaren. Als Broeder van Liefde moeten 
we proberen dit aspect van naastenliefde ons 
hele leven lang te ontwikkelen. Wij danken 
God voor zijn liefde en voorzienigheid dat we 
door dit project hebben mogen ontvangen. 
Wij danken u nogmaals voor uw gebeden en 
financiële steun, want u was als engelen van 
God gezonden om in onze noden te voorzien, en 
u was een voortdurende herinnering aan Zijn 
voorzienigheid en zorgzaamheid. ¶

Br. Michael Oanh Ngo Xuan



 PERU

Onze optie voor de meest 
kwetsbaren: 59 jaar 
Broeders van Liefde in Peru

Voor de vele generaties die Br.  Joseph 
Turcotte, “Pepito”, hebben gekend, is 
de naam Tingo Maria zeer vertrouwd, 

want voor hem en voor veel van onze broeders 
missionarissen van de St.-Anna regio (Canada), 
is Peru hun tweede thuisland. Dit jaar, op 15 
februari, viert onze St.-Martin de Porres regio het 
59-jarig bestaan van het charisma van de caritas 
in Latijns-Amerika.
Sinds de komst van de eerste missionarissen is 
de weg van dienstbaarheid via het christelijk 
apostolaat altijd de optie voor de meest 
kwetsbaren geweest. Wanneer wij deze 59 
jaar overschouwen, zien wij hoe verschillende 
initiatieven zijn genomen, rond veranderingen, 
aanpassingen en bestendigingen. Een land 
als Peru, dat geografisch zeer divers is en 
een duizendjarige Inca-cultuur heeft, wordt 
ook geconfronteerd met vele uitdagingen 
en beperkingen die een immense bron van 
reflectie zijn geweest ten aanzien van de armen 
en mensen in de marge, naar wie onze Zuid-
Amerikaanse Paus vele malen verwijst.
De eerste en belangrijkste mijlpaal voor onze 
eerste broeders was het reguliere onderwijs 
voor kinderen en jongeren in Lima en Tingo 
Maria. Het onderwijs dat aan de jeugd wordt 



aangeboden, biedt kansen voor de toekomst. 
Ook andere diensten werden ontwikkeld, zoals 
jongerenanimatie, eerstelijnszorg voor de 
inheemse bewoners van het Amazonegebied, 
zorg voor mensen met een lichamelijke 
beperking en catechese in landelijke gebieden.

Een groot probleem vanuit Zuid-Amerika dat 
de hele wereld treft, is echter de drugshandel, 
die in Peru in de jaren negentig een hoogtepunt 
bereikte. Volgens officiële gegevens wordt er 
tot op heden in het land naar schatting meer 
dan 60.000 hectare (ha) coca verbouwd, met 
een potentiële productie van 600 ton cocaïne. 
De dynamiek van de drugshandel houdt niet 
alleen verband met het zoeken naar nieuwe 
routes, modaliteiten voor drugstransport of 
financieringsconstructies. Er is ook een grote 
interne vraag naar cocaïne in Peru. Maar cocaïne 
is niet het enige verslavingsprobleem in Peru, er 
is ook alcohol, synthetische drugs, gokken, naast 
andere vormen van verslaving.
Daarom bieden de Broeders van Liefde, die 



gevoelig zijn voor deze realiteit, al 32 jaar 
begeleiding aan volwassen mannen met een 
verslavingsproblematiek en hun gezinnen, 
vanuit een therapeutisch gemeenschapsmodel, 
in het “Escuela de Vida” (School van het Leven) 
Revalidatiecentrum in Lima.

Dit centrum begon als een initiatief van 
religieuzen in Peru. In het begin droegen 
verschillende religieuze gemeenschappen 
bij aan de oprichting en ontwikkeling ervan. 
Onze broeders hebben veel gegeven met hun 
levensvoorbeeld en hun toewijding aan deze 
mensen. Net als voor onze diensten in Latijns-
Amerika, hebben we sinds 2013 een geïntegreerd 
managementmodel ontwikkeld. Met de nodige 
ervaring van onze voorgaande broeders en een 
sterke inspiratie in ons charisma van de caritas, 
kunnen we doorgaan met het ontwikkelen van 
professionele modellen, waarin een christelijke 
motivatie voor het lijden is geïntegreerd, en voor 
onze medewerkers om patiënten te ondersteunen 
bij het achterhalen van hun zwakheden en 



het verbeteren van hun capaciteiten, zodat ze 
volledig kunnen re-integreren in hun familie en 
gemeenschap.
Vandaag zijn we het enige private centrum 
erkend door het Ministerie van Volksgezondheid 
om de nodige behandeling te bieden voor 
zeer complexe verslavingen zoals een 
dubbele diagnose (verslaving en een andere 
psychiatrische stoornis). Ook maken we 
sinds 2018 deel uit van een netwerk voor de 
behandeling van adolescente delinquenten 
gelieerd aan drugsgebruik en bieden we hen 
ambulante zorg. Elk jaar zijn er gemiddeld 900 
mensen die rechtstreeks baat hebben bij onze 
diensten in onze verschillende programma’s.

Dankzij ons fantastisch team van professionals, 
trouw aan onze evangelische waarden, 
blijven wij temidden van deze COVID-19-
crisis diensten verlenen aan mensen in nood. 
Sinds maart vorig jaar hebben wij strenge 
veiligheidsmaatregelen getroffen en ingevoerd 
voor de zorg, evenals nieuwe opnames voor 



intramurale behandelingen. In dit kader vieren 
we ons 59-jarig bestaan, samen met onze 
twee andere diensten in Peru: COSMA, voor 
geestelijke gezondheidszorg, en CEPETRI, onze 
school voor buitengewoon onderwijs. Net als de 
eerste broeders die in 1962 in Peru arriveerden, 
blijven wij ons inzetten voor het herstel van de 
menselijke waardigheid en om levens integraal te 
veranderen. Want zoals paus Franciscus zegt:
“De Kerk ‘die erop uitgaat’ is de gemeenschap 
van missionaire leerlingen die initiatief 
nemen, die betrokken zijn, die begeleiden, 
die vrucht voortbrengen en feest vieren… De 
evangeliserende gemeenschap neemt door 
werken en gebaren een plaats in in het dagelijks 
leven van de anderen, verkort de afstanden, 
verlaagt zich, indien nodig, tot verootmoediging 
en aanvaardt het menselijk leven door het lijdend 
vlees van Christus in het volk aan te raken” 
(Evangelii Gaudium, nr. 24).
Ook wij als Broeders van Liefde kunnen niet 
onverschillig blijven tegenover de zending van de 
Kerk voor de armen; wij willen bakens van hoop 
blijven temidden van menselijk leed en smart. ¶

Br. Jimi Huayta Rivera



  NIEUWS UIT HET GENERAAL BESTUUR

Nieuws uit het generaal 
bestuur

•	 Gezien de pandemie konden het voorbije 
jaar verschillende geplande activiteiten 
en bezoeken niet doorgaan.  Vanaf januari 
hervatte de generale overste zijn bezoeken 
aan de regio’s, met als eerste een bezoek 
aan het internationaal noviciaat in Nairobi, 
gevolgd door een canoniek bezoek aan 
Tanzania.  De lessen voorzien aan het 
International Institute Canon Triest in 
Moerzeke worden omwille van de opgelegde 
quarantaine maatregelen online gedoceerd. 
Op 23 februari start de generale overste 
eveneens met zijn lessenreeks aan de 
Pontificale Universiteit Lateranen te Rome. 

•	 Br. Jean-Marie Mukonkole, vicaris-generaal, 
bezocht de Notre-Dame d’Afrique regio (DR 
Congo) eind december en Br. Deogratias 
Rwabudandi bezocht Rwanda in november. 
Br. Jimi Huayta-Rivera vertrok half januari 
naar Nicaragua en Peru.  

•	 Eveneens half december kwam de financiële 
commissie samen om met de generale 
econoom Br. Eric-Ferdinand Twizeyimana de 
budgetvoorstellen voor 2021 te verzamelen 
en tot een overzicht te komen dat verder 
besproken zal worden met de provinciale en 
regionale oversten.



•	 In het voorjaar wordt een samenkomst 
voorzien van de commissie verantwoordelijk 
voor de herziening van de constituties.  

•	 Samen met de provinciale en regionale 
oversten wordt online de strategische 
commissie verdergezet met Dhr. Willem 
Duron als externe begeleider.  Op geregelde 
tijdstippen is er eveneens  een overleg met de 
generale raad.

•	 Om persoonlijke redenen vroeg Br. Jean 
Mbeshi ontslag als regionale overste van 
de Sint-Paul regio (Zuid-Afrika en Zambia).  
Vanaf begin januari is hij tijdelijk vervangen 
door Br. Pasco Chola Mutale.  Br. Jean Mbeshi 
keerde terug naar Congo waar hij een nieuwe 
opdracht zal krijgen.  We danken hem voor 
zijn inzet en wensen Br. Pasco een vruchtbare 
missie toe.

•	 In het scholasticaat in Nairobi werd Br. 
Faustin Wabulasa, tot voorheen overste in 
het scholasticaat van Abidjan, benoemd 
tot overste ter vervanging van Br. William 
de la Croix Mulenda die terugkeert naar 
Congo.  In Abidjan neemt Br. Laurent Koffi de 
verantwoordelijkheid over.

•	 In het Internationaal noviciaat in Nairobi 
worden begin april de postulanten 
verwacht, om in september te starten 
met hun canonieke noviciaats opleiding.  
Verantwoordelijke wordt Br. Daniel Mbenga. ¶



  NIEUWS UIT DE HUIZEN

CENTRAAL-AFRIKAANSE REPUBLIEK

H. Damiaan van Molokai 
Communiteit, Bangui

De gemeenschap van Bangui in de Centraal-
Afrikaanse Republiek verwelkomde met 
enthousiasme het bezoek van 9 tot 14 december 
van de Regionale Overste Br. Janvier Batumike, 
vergezeld van zijn twee regionale raadsleden, Br. 
Gregoire Mubale en Br. Ernest Ciza. Zij bezochten 
de gemeenschap en namen tegelijkertijd deel 
aan de eeuwige professie van Br. Olivier Sepamio 
in de parochie van Sint Charles Lwanga. Dit is 
dezelfde plaats waar de broeders zich vestigden 
toen ze voor het eerst in de Centraal-Afrikaanse 
Republiek aankwamen. Het bezoek in Bangui 
werd afgesloten met een bezoek aan de tombe 
van onze dierbare overleden confrater Br. Jean 
Salumu, die in juli 2017 overleed. ¶



  AANGESLOTEN LEDEN

IN MEMORIAM 

Dhr. Roger Chaussé

Roger Chaussé werd geboren op 5 juni 1933. Hij 
legde zijn eerste beloften af op 15 augustus 2012. 
De daaropvolgende beloften heeft hij met trouw 
en bezield hernieuwd. Hij kende de Broeders 
van Liefde van jongs af aan. Als leerling-kapper 
mocht hij  praktijkervaring op doen op de 
hoofden van de kinderen die op revalidatie 
waren in Mont Saint-Antoine de Montréal van de 
Broeders van Liefde.
Hij werkte voortdurend samen met de Broeders, 
niet alleen als kapper, maar ook als klusjesman 
met veel vaardigheden. Hij stond altijd voor 
iedereen klaar en hielp waar hij kon. Hij nam 
steeds deel aan al onze gelukkige (verjaardagen) 
en pijnlijke (begrafenissen) momenten. We 
zullen steeds een mooie herinnering bewaren 
aan zijn warme ontvangst en zijn bediening aan 



onze tafels. Toen hij op 3 december 2020 stierf, 
verloren we echt een geweldige vriend en een 
grote steun. Ons diepste medeleven gaat uit 
naar zijn vrouw Maria, die ook een van onze 
aangesloten leden is.

DRC-KINSHASA
Op 21 en 22 november vond de recollectie van de 
aangesloten leden van Kinshasa plaats, die werd 
geleid door Br. Bernard Ntambwe. Daarna volgde 
een algemene vergadering rond het thema “Het 
leven van de eerste christenen” aan de hand van 
de tekst uit Hand. 2, 42-47. 

Br. Bernard zei dat het opmerkelijk is dat Jezus 
een groep gewone mannen heeft uitgekozen, 
met tal van zwaktes, zonder universitaire 
opleiding, vol ijver en jaloezie tegelijk, om 
zijn vertegenwoordigers te zijn op aarde. De 
volgende dag sloten we de recollectie af met het 
onderwerp “Dienend leiderschap”, gebaseerd 
op de tekst van Mat. 20, 25-28. We zouden 



dienend leiderschap kunnen definiëren als “het 
onophoudelijk zoeken naar dienstbaarheid 
in plaats van dominantie”. Gezag in dienend 
leiderschap moet een dienst zijn die geïnspireerd 
is door het leven van Jezus Christus, die het 
voorbeeld is als het gaat om anderen goed te 
leiden en te beïnvloeden.
Aan het eind van de recollectie tijdens 
de algemene vergadering werden nieuwe 
verantwoordelijken voor de aangesloten leden 
gekozen: Frank Bazaba als afgevaardigde, 
Eddy Kanyiki als zijn adjunct, Roger Kitere als 
secretaris, Blandine Mulonsi als penningmeester, 
Ndo Jean Marie als verantwoordelijke voor 
spiritualiteit, en Kikaba Marie Josée voor public 
relations, ondersteund door Dénis Matondo. We 
wensen hen het allerbeste in hun nieuwe missie 
om als leidinggevenden te dienen.
Op 19 december hielden we een misviering 
voor de hernieuwing van de beloften van 20 
aangesloten leden van de communiteit van 
Sint-Augustinus in Kinshasa. Ook zij willen ons 
charisma blijven delen door hun geestelijk leven 
te verdiepen met een bijzondere gevoeligheid 
voor de armen.

PAKISTAN
Op 1 november 2020 vernieuwde aangesloten lid 
mevr. Christina Saraj haar belofte voor drie jaar. 
Er werd een mooie, eenvoudige plechtigheid 
gehouden tijdens de eucharistieviering. Haar 
vernieuwing betekent dat ze haar geloof in ons 
Vincentiaans charisma blijvend wil verdiepen.



CHINA
Ons aangesloten lid, priester Paul Liu-Jiangang 
hernieuwde zijn beloften op 5 februari in Beijing. 
Wij danken hem voor zijn voortdurende inzet om 
te leven vanuit het Charisma van de Congregatie 
en om een getuige te zijn voor velen van Gods 
overvloedige liefde.



PAPOEA-NIEUW-GUINEA
Op 3 februari bezochten onze aangesloten 
leden de zieke patiënten in ons nabijgelegen 
Kliniekcentrum (Yampu). Ze maakten voedsel 
klaar en deelden dat aan hen uit. Ze maakten 
ook van de gelegenheid gebruik om samen te 
bidden. De patiënten waren erg blij te weten dat 
de Broeders van Liefde met hen samenwerken. 
Met dit nieuws willen we u ook laten weten dat 
het werk doorgaat en vooruitgang boekt.



  IN MEMORIAM

Broeder Jean-Baptiste 
Kalyalya Musonsya 
1980-2020

Wanneer je Br. Jean-Baptiste Kalyalya ontmoette, 
mocht je een gevoel van harmonie, rust en 
eenvoud ervaren dat in zijn leven straalde. 
Hij werd voorgesteld als een persoon die niet 
de aandacht op zichzelf trok, en zelfs zijn 
eenvoudige levensstijl en kledingcode stuurde 
een duidelijke boodschap dat hij een sobere 
broeder was die de evangelische gelofte van 
armoede radicaal leefde. 
Het nieuws van zijn overlijden op 18 november 
in Kalemie-DRC kwam voor velen als een 
donderslag bij heldere hemel en het deed ons 
afvragen waarom hij ons zo snel op 40-jarige 
leeftijd verliet. De realiteit van het leven over hoe 
en wanneer we zullen sterven zal voor ons altijd 



een mysterie blijven, maar ook dit stukje van 
de puzzel zullen we wellicht in het hiernamaals 
kennen. 
Br. Jean-Baptiste of JB zoals hij in Marumba 
liefdevol werd genoemd, trad in 2002 toe tot de 
Broeders van Liefde in Tanzania. Als zeer jonge 
man werd hij aangetrokken door ons charisma en 
werd hij een van de eerste Congolese broeders uit 
Oost-Congo (Kalemie) die het Tanganyika-meer 
overstak en zich bij Kigoma aansloot.
Voordat hij bij de Broeders van Liefde kwam, 
had hij een opleiding in algemene pedagogiek 
gevolgd aan het Mwangaza College in de DRC, 
waar hij een diploma behaalde. Na enige tijd 
in het postulaat en omdat hij in maart 2004 al 
blijk gaf van ernst in zijn roeping, werd hij naar 
ons Internationaal Noviciaat in Maria-Aalter, 
België gestuurd, waar hij de vorming met veel 
interesse volgde. Toen hij nog in België was, 
kreeg hij tijdens zijn tweede noviciaatsjaar de 
kans om een Introductie in de Psychiatrische 
Verpleegkunde te volgen die georganiseerd werd 
door het Internationaal Instituut Canon Triest in 
samenwerking met de Katholieke Universiteit van 
Amerika, waarin hij een getuigschrift behaalde. 
Deze ervaring was van onschatbare waarde in 
zijn latere leven, omdat het hem meer vertrouwd 
maakte met ons Charisma en Geestelijke 
Gezondheidszorg. Na het noviciaat keerde 
hij terug naar Kigoma, waar hij in 2006 werd 
geprofest, en werd uitgezonden voor verdere 
studie aan het Lubumbashi Higher Institute of 
Medical Techniques (ISTM) waar hij zijn diploma 
van verpleegkundige heeft behaald. 
JB heeft zich bewezen als een zorgzame en 



toegewijde man. Na zijn professionele vorming 
in ons Scholasticaat in Lubumbashi keerde 
hij terug naar Kigoma en werd hij aangesteld 
om te werken in ons Psychiatrisch Centrum St. 
Dymphna en het postulantenhuis in Marumba, 
waar hij altijd aanwezig was. Hij diende in 
verschillende hoedanigheden: als directeur 
van het centrum en ook als plaatselijke overste 
in ons vormingshuis. Toen je hem ontmoette, 
toonde hij eenvoud en je merkte niet dat hij zulke 
leidinggevende posities bekleedde, omdat hij nu 
eenmaal liever uit de schijnwerpers bleef. Door 
in Marumba te verblijven, kwam hij dichter bij de 
patiënten en zijn broeders te staan en zijn zorg 
was om hen van ganser harte te dienen. Hij stond 
altijd klaar om patiënten in onze ambulance te 
vervoeren, waar ze ook waren doorverwezen. 
Ondanks de verraderlijke en bergachtige wegen 
was hij een bedreven chauffeur geworden die 
de ambulance, die Air Marumba werd genoemd, 
laveerde door de stoffige terreinen. Hij was een 
betrouwbare piloot waar je op kon rekenen, en 
altijd gretig en genereus om de auto te delen 
waar die nodig was voor andere behoeften in 
de regio. Terwijl hij in Marumba werkte, diende 
hij op een gegeven moment ook als regionaal 
raadslid van de regio St. Dominic - Tanzania, 
en hij sprak niet snel. Hij luisterde aandachtig, 
maar als hij over zijn standpunt sprak, was hij 
standvastig en had hij soms moeite om andere 
perspectieven te zien. Misschien was dit, zoals 
iedereen er wel een heeft, zijn blinde vlek, 
maar hij zou altijd met respect argumenteren en 
beleefd blijven discussiëren.
Toen hij overleed, konden veel broeders die 



hem kenden het niet geloven en waren ze intens 
verdrietig. De Belgische missionaris Br. Marc 
Beetens, die met hem in Marumba heeft gewoond 
en samen vorming heeft gegeven, beschreef 
broeder Jean-Baptiste als “een zeer warme, 
vriendelijke, toegewijde en zeer bekwame 
broeder”. “Het was een waar genoegen om 
met hem samen te werken”. Hij zei verder dat 
“Broeder JB’ aanwezigheid vrede en harmonie 
bracht in het huis waar hij woonde.” Dit is een 
zeer nauwkeurige beschrijving van zijn leven 
en waarvan ik kan getuigen door het feit dat 
ik in 2002 kort bij hem in Kihinga verbleef. 
Jarenlang verbleef hij als een rustige broeder 
en vredestichter onder ons. Hij was een man 
die toegankelijk en vriendelijk was voor alle 
mensen en hij genoot van een warm gesprek met 
zijn confraters na een hectische dag. Het was 
op deze ontmoetingen dat hij zijn sprankelende 
gevoel voor humor kon uitstralen en zijn diepe, 
aanstekelijke buiklach. Deze momenten dienden 
als buffer om de moeilijkheden van het leven 
op te vangen en om zichzelf niet al te serieus 
te nemen. Liefde, vriendelijkheid, goedheid of 
vreugde: het verschil is niet altijd gemakkelijk 
onder woorden te brengen, maar Br. Jean-
Baptiste was dit allemaal. Hij hield voluit van het 
leven en probeerde het intens te leven. 
Voor zijn overlijden voelde hij zich al een 
tijdje niet goed, maar de broeders hadden 
ervoor gezorgd dat hij alle steun en de nodige 
behandeling kreeg. Toen hij zich wat beter 
voelde, zocht hij zijn familie in Kalemie op, 
waar hij uiteindelijk aan zijn kwaal bezweek. 
Misschien was zijn sterke verlangen om de 



familie te bezoeken wel alsof hij begraven 
wilde worden bij zijn voorouders, die in de 
Afrikaanse cultuur zeer gerespecteerd worden. 
Door daar begraven te worden en de broeders 
die vanuit Kigoma reizen om getuige te zijn van 
zijn laatste reis, is het alsof hij, uit profetisch 
oogpunt gezien, een verklaring aflegt dat we op 
een dag zouden moeten overwegen om daar een 
communiteit te openen. De Voorzienigheid weet 
wat voor ons het beste zal wezen, en hoewel we 
nog steeds treuren om zijn vroegtijdig heengaan, 
worden we getroost door het feit dat hij nu 
wordt omhelst door een verwelkomende en 
barmhartige God. 

Broeder Barnabas Cong 
Nguyen Van 
1978-2020

Broeder Barnabas Cong Nguyen Van werd 
geboren op 7 november 1978 in Ha Nam, in het 
district Nam Truc, in de provincie Nam Dinh 
in het noorden van Vietnam. Van 1994 tot 1996 
verhuisde Br. Barnabas met zijn familie naar 
het zuidoosten van Vietnam, naar de provincie 
Bac Lieu. Br. Barnabas was een zelfstandig 
iemand die hard werkte. Zijn leven lang deed 
hij verschillende soorten werk en was niet bang 
voor tegenspoed. Hij probeerde voor zichzelf te 
zorgen en hielp zijn familie op allerlei manieren. 
Hij was iemand die goed met anderen kon 
communiceren en samenwerken. Hij beleefde 



zijn katholieke geloof als een goed mens en 
probeerde Christus, zijn voorbeeld, in zijn 
dagelijks leven na te volgen. Stap voor stap werd 
God zijn toevlucht en kracht en probeerde hij 
ruimhartig gehoor te geven aan zijn roeping. 
Het werd hem duidelijk dat God hem riep om de 
armen en lijdenden te dienen.
In 2009 zette hij een belangrijke stap in zijn leven 
toen hij kennismaakte met en verbleef bij de 
Broeders van Liefde. In het begin maakte hij zich 
zorgen, maar door Gods roeping om Broeder van 
Liefde te worden, liet hij geleidelijk zijn zorgen 
los en bleef gehoor geven aan Gods roepstem. 
Na een verblijf bij de Broeders en aangetrokken 
door ons charisma, besloot hij tot de congregatie 
toe te treden. Hij was enthousiast en blij om deel 
uit te maken van deze religieuze familie en hij 
stond steeds meer open voor Gods genade en zijn 
ingevingen. Hij probeerde werkelijk afstand te 



doen van alle gehechtheden, bezittingen en roem 
om voluit voor God te leven. In 2010 werd hij 
aanvaard als postulant, en na twee jaar postulaat 
trad Br. Barnabas op 31 augustus 2012 in het 
noviciaat op de Filippijnen in. Dit moment bleek 
zeer vruchtbaar voor hem, omdat hij duidelijk 
zag dat God hem voorbestemde om Broeder van 
Liefde te worden. Na het canonieke jaar werd hij 
naar Sri Lanka gestuurd voor het tweede deel 
van zijn noviciaat, waar hij nader kennismaakte 
met onze apostolaatswerken en het charisma. 
Het was een sleutelmoment in zijn godgewijde 
leven, een tijd waarin hij Gods barmhartige 
liefde intens ervoer en zich klaar voelde om zijn 
eerste geloften uit te spreken. Het was inderdaad 
op 28 augustus 2015 in Sri Lanka, dat hij zijn 
eerste geloften uitsprak in de handen van onze 
Eerwaarde Broeder Generaal.
Na de eerste geloften mocht Br. Barnabas de 
opdracht ontvangen om psychiatrische patiënten 
te verzorgen in het Nhan Ai Bach Lam Center 
in de provincie Dong Nai. Van 2015 tot 2017 
werkte hij in dit psychiatrisch centrum en gaf 
zich volledig om deze noodlijdende mensen met 
liefde en professionele zorg te omringen. In de 
periode dat hij in dit centrum werkte, mocht 
hij ons charisma om de armsten der armen te 
dienen en lief te hebben diep ervaren en het 
was voor hem een tijd om zijn geloften met meer 
toewijding te beleven. Op 16 juli 2016 vernieuwde 
hij zonder aarzelen zijn geloften voor twee jaar.
In 2017 werd Br. Barnabas voor de nieuwe 
opdracht van de congregatie uitgezonden naar 
de Vincentius a Paulo-communiteit in de stad 
Bao Loc, provincie Lam Dong. Hier moest hij 



een communiteit vormen en een nieuw centrum 
voor de opvang van psychiatrische patiënten. 
Opnieuw had de congregatie het volste 
vertrouwen in hem en gaf hem deze opdracht 
op een nieuwe plaats, met nieuwe mensen en 
nieuwe patiënten en hij wist deze opdracht 
tot een goed einde te brengen. Op 26 mei 2018 
vernieuwde hij andermaal zijn geloften voor drie 
jaar met ruimhartigheid en dankzegging aan God 
voor het geschenk van zijn roeping.
Hij zou dit jaar zijn eeuwige professie afleggen, 
maar God zag het anders. Br. Barnabas zou 
deze verbintenis niet op deze aarde, maar in 
de hemel aangaan. Op 18 december 2020 om 
19.35 uur riep God hem naar zijn eeuwig huis. 
Zijn heengaan heeft ons met zoveel verdriet 
en pijn achtergelaten. Zijn medebroeders, 
familie en vrienden zijn diep getroffen door 
zijn overlijden en zij konden Gods intentie 
niet begrijpen, maar wij vertrouwen erop dat 
hij ergens is waar het beter is en voor ons ten 
beste spreekt. Terugkijkend op 42 jaar van zijn 
aardse leven, mogen we de overvloedige genade 
voelen die God hem heeft geschonken, vooral 
als een authentieke Broeder van Liefde die zich 
zonder voorbehoud aan God wijdde. Wij zijn God 
dankbaar om ons deelgenoot te maken van zijn 
leven en wij bidden dat zijn ziel mag rusten in de 
eeuwige vreugde.

Broeder Jozef Costermans 
1946 -2021



Iemand moet de hemelpoort opendoen om in de 
loop van het jaar wellicht nog andere Broeders 
van Liefde te verwelkomen. Dit jaar was het 
Broeder Jos Costermans die na een lastige en 
vroegtijdige aftakeling op 4 januari in ons 
kloosterrusthuis Sint Jan te Zelzate overleed.
Afkomstig van Essen, waar hij school liep in 
de toenmalige school van de Broeders van 
Liefde en die heel wat roepingen leverde voor 
onze congregatie, werd Jos postulant in Sint-
Maria-Aalter waar hij zijn noviciaatsopleiding 
verderzette tot hij op 19 september 1966 zijn 
eerste professie uitsprak en de naam Broeder 
Bosco ontving.  Daarna was het Zwijnaarde 
waar hij studeerde voor onderwijzer, en na 
zijn legerdienst te hebben volbracht ontving 



hij zijn eerste benoeming als broeder van het 
eerste studiejaar in Turnhout, waar hij na twee 
jaar ook directeur werd van één van de lagere 
scholen.  Hij mocht daar blijven tot in 1982, en 
het was steeds met grote dankbaarheid dat hij 
terugdacht aan die eerste tijd aan de universiteit 
bij de allerkleinsten.  Zijn eigen eenvoud en 
toewijding maakte hem tot een echte specialist 
om ieder jaar opnieuw die jongste kinderen in 
te leiden in wat later zo belangrijk zou worden 
voor hun verder leven.  Een lange periode 
volgde dan in Eeklo, waar hij eveneens in de 
lagere school les gaf.  Eeklo was een kleine 
broedergemeenschap, sterk verbonden met het 
parochiale leven en een vaste waarde voor de 
Eeklose bevolking.  Iedere broeder had er zijn 
speciale opdracht, en de meeste jongens in Eeklo 
passeerden voor hun lagere school in één van 
de broederscholen en hielden er voor de rest 
van hun leven de beste herinneringen aan.  We 
hebben het gezien met hoeveel spijt we op een 
bepaald moment de scholen in een fusie moesten 
laten opgaan en ook de communiteit sluiten.  
Voor Broeder Jos was het een moment om met 
een ander apostolaat te starten, en na een korte 
periode in Knesselare werd hij medestichter 
van onze communiteit in Ronse waar men 
zou samenleven met mensen met aids.  Een 
hedendaags kleinschalig project gestart vanuit 
de congregatie als antwoord op een nieuwe nood.  
Broeder Jos herleefde in deze gemeenschap en 
kon doen wat hij altijd had gedaan: dienstbaar 
zijn.  Het was eveneens in lijn van zijn vroeger 
apostolaat waar hij zich ook richtte naar de 
kleinsten.  Nu waren het mensen die door hun 



ziekte aan de rand van de maatschappij waren 
terechtgekomen.  Voor twintig jaar heeft Broeder 
Jos daar mogen meewerken en meeleven en 
ook echt gelukkig zijn.  Neen, nooit hoorden we 
Broeder Jos klagen en met zijn medebroeders en 
Jeanine als aangesloten lid verbonden met de 
gemeenschap van Ronse had hij de beste relaties.  
Hij was iemand die niet opviel, graag op de 
achtergrond bleef en vooral dienstbaar wou zijn 
zonder berekening.  Hoeveel uren heeft hij niet 
doorgebracht in de keuken?  
De laatste tijd kreeg hij meer lasten en ging zijn 
gezondheid sterk achteruit.  Begin vorig jaar ging 
hij naar ons kloosterrusthuis Sint Jan in Zelzate 
waar hij omringd werd door de beste zorgen.  
Het werd een langzaam afscheid van het leven, 
waarbij zijn overlijden toch nog onverwacht 
kwam.
We zijn dankbaar voor dat eenvoudige en 
dienstbare leven van Broeder Jos, een Broeder 
van Liefde in zijn zuiverste vorm met slechts 
één grondkenmerk: dienen en dat naar het 
voorbeeld van Jezus zelf en gedragen door een 
trouw dagelijks ontmoeten met God in gebed en 
de eucharistie en dat in nauwe gemeenschap met 
zijn medebroeders.  Hij mag nu treden in Gods 
eeuwige liefde waarnaar zijn ganse leven één 
verlangen was.
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