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  EDITORIAAL

Een nieuwe realiteit

Wie zou gedacht hebben dat in de 21ste 
eeuw een virale pandemie de hele 
wereld in haar greep zou hebben, 

en dit niet voor een korte tijd, maar voor meer 
dan een jaar? We dachten allen dat we alleen in 
de geschiedenisboeken konden lezen over de 
“Zwarte Dood”, die tot in de late middeleeuwen 
hele bevolkingsgroepen teisterde en een 
bevolking met vele decimalen uitdunde. Met de 
medische vooruitgang zo kenmerkend voor de 
tweede helft van de twintigste eeuw en het begin 
van de eenentwintigste eeuw waanden we ons 
immuun tegen dergelijke calamiteiten. Toen de 
eerste berichten ervan opdoken vanuit het voor 
ons verre China en we de eerste mondmaskers 
opmerkten in de luchthavens, haalden velen 
de schouders op en sprak men zelfs van een 
angstpsychose die totaal irrelevant was. Na enige 
weken zou het allemaal onder controle zijn… Nu 
weten we beter.

Er is geen sector in de maatschappij die niet 
onder deze pandemie heeft geleden en nog 
lijdt, en dat op rechtstreekse of onrechtstreekse 
wijze. De gevolgen zijn amper te overzien. 
Zeker is dat het een grote knip heeft gegeven 
in onze opgebouwde zelfzekerheid dat we alles 
onder controle hebben. De fragiliteit van het 
leven, die steeds meer kon worden toegedekt 
– weliswaar dikwijls kunstmatig – is opnieuw 



volledig bloot komen te liggen. We zijn allemaal 
geraakt in onze existentie, waarbij een niet te 
ontkennen waarheid over ons leven zich op een 
wel bijzonder directe wijze heeft geopenbaard en 
waarbij de waan van onze almacht tot een illusie 
is weggesmolten. We zijn schepsels die in ons 
aards bestaan delen in de vergankelijkheid van 
de ganse natuur en we worden opgeroepen om 
dit te aanvaarden als wezenlijk behorend tot ons 
mens-zijn.

Dit klinkt natuurlijk negatief, maar het is aan 
ons om daaruit wijze levenslessen te trekken. 
Toont de geschiedenis ons niet dat we uit elke 
situatie wel iets te leren hebben? Het is daarom 
ook zo belangrijk om de geschiedenis van de 
mensheid te kennen, te bestuderen, er niet naar 
welbelieven ons eigen verhaal van te maken, 
over te dragen op volgende generaties en er 
vooral heilzame gevolgen voor het nu en voor 
de toekomst uit te trekken. Een volk dat zijn 

Inwoners van Doornik (B) begraven slachtoffers van de Zwarte 
Dood, Pierart dou Tielt (ca. 1353)



geschiedenis vergeet of verandert, snijdt in zijn 
eigen wortels, en dat is nooit onschuldig. 

De pandemie heeft – zoals reeds aangebracht 
– ons heel rechtstreeks geconfronteerd met de 
fragiliteit en de vergankelijkheid van ons leven. 
Is daarmee de uiteindelijke bestemming van ons 
leven die bij zovelen totaal was ondergesneeuwd 
niet opnieuw in het vizier gekomen en daarmee 
ook de aanwezigheid van God binnen deze 
bestemming? Het is immers algemeen geweten 
dat velen in tijden van nood de weg naar God 
en naar het gebed opnieuw vinden. We kunnen 
hopen dat het een weg is die men niet meer 
zomaar zal verlaten. Want is de teloorgang van 
het geloof in het hiernamaals niet één van de 
grote kwalen waar de hedendaagse mens mee 
geconfronteerd wordt en die hem op een totaal 
andere wijze met de dagelijkse realiteit van het 
leven en ook met de dood doet omgaan?

Fragiliteit roept ook grotere solidariteit op naar 
hen die lijden. Dat kwam heel duidelijk tot uiting 
in de beweging van zorg die op gang is gekomen 
en die het mooiste dat in de mens aanwezig is 
aan de oppervlakte heeft gebracht: de compassie, 
die zich liet vertalen in concrete hulp. Maar ook 

Fragiliteit roept ook grotere 
solidariteit op naar hen die lijden.



hen die zelf ziek zijn geworden, hebben doorheen 
het lijden dat ze hebben doorstaan en door de 
zorg die ze mochten ontvangen als het ware een 
leerschool doorlopen waarbij men vanuit eigen 
lijden meer gevoelig is geworden voor het lijden 
van de medemens. We vergeten ook niet hen die 
vooral geleden hebben onder het isolement en 
de vereenzaming en die bij sommigen een zwaar 
psychisch lijden heeft veroorzaakt. Ook deze 
negatieve ervaring heeft doen herontdekken 
dat we sociale wezens zijn voor wie menselijke 
contacten toch wel van levensbelang zijn. Terwijl 
veel virtueel werd opgelost en thuiswerk werd 
gepromoot, werd steeds meer duidelijk dat dit 
nooit de reële, levende contacten tussen mensen 
kan vervangen. 

Vanuit de congregatie mochten we getuigenissen 
ontvangen van zichzelf wegcijferende inzet 
voor hen die getroffen werden door de virale 
besmetting. We leefden mee met hen die zelf 

De Triomf van de Dood, Pieter Bruegel de Oude (ca. 1562)



getroffen werden door het virus. Eveneens 
aanhoorden we de vele zorgen die het verplicht 
sluiten van bepaalde apostolaatswerken heeft 
teweeggebracht en waardoor mensen voor wie 
we zorgden niet meer konden geholpen worden. 
Ook kregen we geregeld meldingen van nieuwe 
noodsituaties, mensen die in zware financiële 
moeilijkheden waren gekomen omdat ze hun 
werkzekerheid hadden verloren. Tegelijk 
getuigden broeders hoe tijdens deze tijd meer 

energie ging naar het gebedsleven en het leven 
in gemeenschap, en dit aan kwaliteit won. Ieder 
van ons zal zijn eigen verhaal hebben over deze 
periode in het leven en niemand kan zeggen dat 
het aan hem of haar zomaar is voorbijgegaan. 
Laten we het daarom vooral blijven zien als 
een leerschool in de herontdekking van onze 
fragiliteit en de fragiliteit waarmee zoveel 
medemensen worden geconfronteerd en die om 

Schilderij van Marseille tijdens de uitbraak van een pandemie, 
Michel Serre (1720)



onze hulp vragen. Daarmee zijn we in het hart 
van ons charisma beland dat ons juist oproept 
om hen die in hun menselijke faculteiten worden 
getroffen, helend en zorgend nabij te zijn. Het 
gaat steeds om deze fragiliteit met liefdevolle 
zorg tegemoet te treden, fragiliteit niet steeds 
als negatief te beschouwen en daarover in 
de wereld te getuigen en tegelijk vanuit deze 
fragiliteit mensen op weg te helpen om hun ware 
bestemming te ontdekken en te herontdekken. 
Wanneer mensen een perspectief in hun leven 
mogen ontdekken dat dit leven overstijgt, zullen 
ze ook gemakkelijker met de fragiliteit van dit 
leven en met het lijden kunnen omgaan, in hun 
eigen leven en in het leven van anderen.

Zoals velen in de Kerk en de maatschappij 
de pandemie aangrijpen om op zoek te gaan 
naar nieuwe oriëntaties in het leven en in het 
samenleven, is dit ook voor de congregatie een 
uitdaging die we niet uit de weg mogen gaan. 
Laten we daarvoor de nodige tijd nemen en ons 
laten verrassen door perspectieven die ons tot 
voorheen onbekend waren. ¶

Br. René Stockman



  ITALIË

De barmhartige Samaritaan

Naar mijn mening ligt het hart van de 
encycliek Fratelli Tutti in hoofdstuk twee, 
waar paus Franciscus ons meeneemt op 

weg met de barmhartige Samaritaan. (Lc. 10,25-
37). Want de misstanden van de hedendaagse 
wereld; het onrecht, de hebzucht, en zoveel 
lijden zijn het gevolg van het onvermogen van 
de mensheid om te erkennen wie zijn naaste 
is. We kunnen spreken van broederschap 
en sociale vriendschap wanneer wij elkaar 
kunnen ontmoeten en onze verschillen en 
verscheidenheid kunnen zien als een rijkdom 
en niet als een hinderpaal voor het opbouwen 
van één menselijke familie. Bij de opbouw van 
een humane samenleving waarin liefde en 
solidariteit mogelijk zijn, is het van belang na 

De Barmhartige Samaritaan, schilderij van dhr. Mukoko, DR Congo



te denken over de verschillende personages die 
betrokken zijn bij het verhaal van de barmhartige 
Samaritaan, aangezien ze onze menselijke 
ervaring goed weergeven. 

De rovers of bandieten

Ja, de bandieten hebben een plaats in dit 
verhaal, ook al hebben we de neiging ze over het 
hoofd te zien, alsof ze niet bestaan. Zonder deze 
overval en het drama dat ermee gepaard gaat, 
zouden we dit prachtige verhaal niet hebben. 
Ieder van ons heeft een unieke rol in deze wereld, 
ook al is dat soms moeilijk te begrijpen. Een 
zekere Victor Hugo zei: “Niemand is nutteloos je 
kunt altijd nog dienen als slecht voorbeeld!”

De Barmhartige Samaritaan, Houtsnijwerk op tabernakel,  
kapel van het Internationaal Noviciaat, Nairobi, Kenia



Het is de moeite waard om ons af te vragen: 
waarom hebben de bandieten deze criminele 
daad eigenlijk begaan? Het kan een gevolg zijn 
van onrechtvaardigheid die hun beroofd heeft 
van de economische kansen om goede burgers 
te zijn. We zien veel oorlogen en geweld in 
ontwikkelingslanden, meestal aangewakkerd 
door het zoeken naar natuurlijke hulpbronnen 
door rijke en machtige landen. Hetzelfde geldt 
voor corrupte politici die alles kunnen doen 
en stelen uit de staatskas en die programma’s 
opgeven die het leven van de armen en andere 
kwetsbare burgers kunnen verbeteren. Het 
is door dit soort realiteit dat paus Franciscus 
oproept tot een “beter soort politiek”, waarin 
we allen “ruimte moeten maken voor een tedere 
liefde voor anderen” (nr. 194). De paus herinnert 
ieder van ons er verder aan dat “naastenliefde 
realistisch is en geen middelen verspilt die nodig 
zijn voor een historische verandering die de 
armen en achtergestelden ten goede kan komen” 
(nr. 165).
De begerige houding die door de rovers wordt 
uitgebeeld en die in onze wereld welig tiert, is 
het onbetwiste geloof dat materiële rijkdom ons 
geluk zal brengen. Dit is een vertekend beeld 
zoals we goed kennen uit het verhaal van de rijke 
jongeling in de Schrift die alles had, maar toch 
ongelukkig was (Mc. 10, 17-31). Het verlangen 
naar bezittingen is een indirecte uitnodiging van 
ons rusteloze hart om te zoeken wat blijvend 
kan zijn; dat is God zelf. Het geweld dat de 
rovers de gewonde man aandeden, kan ook zijn 
oorsprong vinden in het gebrek aan liefde en 
een goede opvoeding. Om dergelijke vicieuze 



cycli van geweld tegen te gaan en in te perken, 
moeten we oprecht mededogen oefenen. Want 
het is door onvoorwaardelijke liefde en vergeving 
aan anderen en onszelf, dat de destructieve 
cyclus van geweld kan worden doorbroken. We 
kunnen ook deel uitmaken van een criminele 
roversbende door een negatieve manier van 
denken, oordelen of anderen bevooroordeeld te 
etiketteren.
Een man of vrouw van liefde, vrede en 
gerechtigheid zijn, is het resultaat van een 
ontmoeting met Gods oneindige liefde en 
verzoening met onze gekwetste realiteit. In 
zijn boek Long Walk to Freedom zegt Nelson 
Mandela het op een andere wijze: “Niemand 
wordt geboren met haat voor de andere vanwege 
de kleur van zijn huid, vanwege zijn afkomst of 
vanwege zijn religie. Mensen moeten het geleerd 
hebben om te haten, en als ze kunnen leren om 
te haten, kunnen ze ook leren om lief te hebben, 
omdat liefde veel natuurlijker uit het menselijk 
hart ontspringt dan haar tegengestelde.” Dit 
moet ook aan de ouders worden benadrukt over 
hoe belangrijk liefde voor de kinderen is, want 

Een man of vrouw van liefde, 
vrede en gerechtigheid zijn, is het 
resultaat van een ontmoeting met 
Gods oneindige liefde en verzoening 
met onze gekwetste realiteit.



veel van onze karakters worden gevormd op 
prille leeftijd.

De gewonde man

De gewonde man is een ander interessant 
personage in het verhaal. Hij heeft geen naam, 
maar hij moet een Jood geweest zijn, reizend van 
Jeruzalem naar Jericho. Hij werd van zijn kleren 
ontdaan, gewond, en halfdood achtergelaten. Hij 
was hulpeloos en voor mij kan hij een metafoor 
zijn voor onszelf. Hij reist als een pelgrim die op 
geloofsreis is, en de rovers kunnen de duivel zijn 
die onze inherente goedheid en gaven willen 

De Barmhartige Samaritaan, 1998, door Armand Demeulemeester



beroven, en wij voelen ons net als hem verwoest 
en hopeloos. Het is niet te begrijpen waarom de 
rovers, nadat ze hem hadden uitgekleed en hem 
alles hadden afgenomen, hem mishandelden 
en hem halfdood achterlieten. Het is op het 
moment dat hij machteloos en kwetsbaar is, en 
niet in staat om zichzelf te verdedigen, dat een 
barmhartige Samaritaan in beeld komt. Het is 
God zelf die tussenbeide komt. Ook wij kunnen 
erop vertrouwen dat wanneer wij ons vernederd 
voelen door zonde of andere tragedies van het 
leven en God ons in de steek lijkt te laten, het 
een moment is om ons te herinneren dat zijn 
hulp onderweg is. Hoewel het Evangelie ons niet 
vertelt wat er gebeurde nadat hij met liefde en 
mededogen was opgevangen, kunnen we alleen 
maar hopen dat de ervaring een sneeuwbaleffect 
moet hebben gehad, dat hij ook een 
ambassadeur van mededogen werd. Moeilijke 
ervaringen en zelfs tragedies in het leven kunnen 
een keerpunt zijn om meer mens te worden, als 
we aandacht hebben voor de innerlijke geest.

Moeilijke ervaringen en zelfs 
tragedies in het leven kunnen een 
keerpunt zijn om meer mens te 
worden, als we aandacht hebben 
voor de innerlijke geest.



Een priester en een Leviet

Het is gemakkelijk om een oordeel te vellen over 
deze twee religieuze figuren omdat zij er niet 
in slaagden in te grijpen en te helpen, terwijl 
wij zelf ons ook in een soortgelijke situatie 
kunnen bevinden. Van hen werd verwacht dat 
zij Gods barmhartigheid zouden tonen, omdat 
de priesters degenen waren die de offers in 
de tempel brachten en Gods barmhartigheid 
afsmeekten. En de Leviet, een kenner en goed 
onderlegd in de wet van Mozes, wat betekende 
dat hij de voorschriften van de liefde tot God en 
de naaste kende, faalden jammerlijk. Misschien 
was het gebrek aan barmhartigheid van deze 
twee vrome Joden een gevolg van de angst 
om risico’s te nemen of van het feit dat zij de 
religieuze voorschriften nauwgezet naleefden en 
toch de praktische kant ervan misten.
Dit is ook in onze tijd een uitdaging: hoe kunnen 
we groeien in vroomheid, maar ook pragmatisch 
zijn in het uitoefenen van naastenliefde. 

Tekening door Br. Djomo Ulrich Pacôme, Ivoorkust



Communautaire regels en richtlijnen kunnen ons 
soms blind maken voor de realiteit van mensen 
in nood. Soms staan we te popelen om mensen 
van buitenaf te helpen, maar aarzelen we om 
bijvoorbeeld een confrater wiens ouders ziek zijn 
en in grote nood verkeren, de helpende hand te 
bieden. Het staat buiten kijf dat onze geloften, 
regels, begrotingslijnen en andere richtlijnen 
ons helpen onze middelen te richten op de 
gemeenschappelijke missie en ons herinneren 
aan onze exclusieve overgave aan God - 
niettemin kunnen zij ook ons hart verpletteren, 
als het niet met liefde wordt bestuurd.

De barmhartige Samaritaan

In het verhaal wordt ons verteld dat toen een 
Samaritaan op hem afkwam, “werd hij met 
ontferming bewogen” (Lc. 10, 33). Hij is, een 
vreemdeling, een verschoppeling, een heiden, 
en niet zo gewaardeerd in de maatschappij, die 

Tekening door Br. Djomo Ulrich Pacôme, Ivoorkust



concreet de gewonde man helpt, met zoveel 
tederheid en medeleven. Door dichterbij te 
komen en aanwezig te zijn, oversteeg hij alle 
culturele grenzen, en helpt hij als het ware 
zijn vijand. Hier wil Jezus ons zeggen dat het 
Koninkrijk van God het Joodse wereldbeeld 
overstijgt. Het is een Koninkrijk dat het concept 
van wie mijn naaste is, verruimt. Dat we ons niet 
alleen moeten richten op onze stamgenoten, 
maar dat we open moeten staan voor iedereen, 
ongeacht hun achtergrond. Jezus wil dat wij de 
mensheid omhelzen, in broederlijke genegenheid 
en barmhartigheid.
In een tijd waarin vluchtelingen en migranten 
met argwaan worden bekeken en in sommige 
landen niet welkom zijn, daagt de parabel ons uit 
om deze “vreemdelingen” met een nieuwe blik te 
bekijken. In Fratelli Tutti gelooft paus Franciscus 
dat “Als migranten geholpen worden om zich 
te integreren, ze een zegen, een rijkdom en een 
geschenk zijn die een samenleving stimuleren 

Tekening door Br. Djomo Ulrich Pacôme, Ivoorkust



om te groeien” (nr. 135). De ontmoeting kan 
wederzijds voordeel opleveren, en we hoeven ons 
niet alleen te richten op de last om hen middelen 
te geven om een nieuw leven te beginnen. Wij 
zijn ons ervan bewust dat in sommige landen 
waar het kerkbezoek en de geboortecijfers dalen, 
het de immigranten zijn die een frisse wind en 
nieuw leven brengen.
Het mededogen dat wordt getoond door de 
Samaritaan, die niet eens gelovig is, daagt me 
uit om in te zien dat Gods werk niet beperkt 
kan blijven tot enkel menselijk redeneren. We 
zien dat deze Samaritaan een voorbeeld is van 
ware naastenliefde, hij zet de herbergier aan om 
voor de gewonde man te blijven zorgen, en er is 
wederzijds vertrouwen dat hij de eventuele extra 
kosten zal terug betalen. Hij laat de gewonde 
man achter in veilige handen, en wacht niet eens 
om bedankt te worden; een totale liefde, gratis 
en zonder verwachtingen of verplichtingen.

De Herbergier

Het besluit van de Samaritaan om het slachtoffer 
naar de herberg te brengen voor een goede 
verzorging onderstreept het belang van het 
kennen van iemands mogelijkheden en grenzen. 
Hij liet hem niet in de steek, maar liet geld 
achter met de belofte terug te keren en eventuele 
opgelopen kosten te vereffenen. In zekere zin gaf 
hij het werk van naastenliefde door aan de ander. 
Op de werkvloer is het belangrijk om toekomstige 
generaties te machtigen met wat men zelf niet 
meer kan. Teamwork is belangrijk, vooral in het 
herkennen van de gaven van anderen en deze 



ook te koesteren. Want als we ons vastklampen 
aan ons apostolaat alsof het een persoonlijk 
project is, riskeren we de continuïteit ervan. 
Het vertrouwen van de herbergier en de risico’s 
die hij nam, tonen aan dat zijn bedrijfsmodel 
niet alleen op winst gericht was, maar een 
plaats was voor echte gastvrijheid. Ook voor 
ons is dit een oproep om, wanneer we bezig 
zijn met activiteiten die inkomsten genereren 
of apostolaatswerk, onze diensten altijd een 
menselijk gelaat moeten hebben.
In zekere zin moeten we door het geloof 
broederschap cultiveren en de kwetsbaarheid 
aanvaarden om de ander te ontmoeten. Als 
we ons bewust zijn van de karakters die in 
de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan 
worden gepresenteerd, moeten we onszelf 
leegmaken en beseffen dat Gods universele 
liefde veel diepgaander is en voor iedereen 
openstaat. Onze culturele, ideologische en 
religieuze verschillen als pelgrims weerspiegelen 
de diversiteit van Gods rijkdom, schoonheid en 
prachtige ontwerp. ¶

Br. Venance Kapita



  FILIPIJNEN

500 jaar christendom op 
de Filipijnen  
en 40 jaar Broeders van 
Liefde 

Op zondag 14 maart heeft de Filipijnse 
katholieke kerk haar viering van 500 
jaar christendom geopend met een 

plechtige mis geleid door de Heilige Vader, 
paus Franciscus vanuit Vaticaanstad. In zijn 
homilie, tijdens de mis, zei paus Franciscus 
dat het 500 jaar geleden was dat de Filipijnen 



de vreugde van het Evangelie ontvingen en 
dat deze vreugde te zien is in hun volk, in hun 
ogen, in hun gezichten, in hun liederen en 
in hun gebeden. De paus voegde eraan toe: 
“Ik wil jullie bedanken voor de vreugde die 
jullie uitdragen in de hele wereld en in onze 
christelijke gemeenschappen”. Paus Franciscus 
erkende de geloofsgetuigenis van de Filipino’s 
door hun “onopvallende en hardwerkende 
aanwezigheid” en drong er bij hen ook op aan 
“niet te stoppen met het evangelisatiewerk”. De 
paus zei dat de evangelieboodschap van Gods 
nabijheid vraagt om voortdurend tot uitdrukking 
te worden gebracht aan anderen en moet worden 
verkondigd, zodat niemand verloren zou gaan. 
De paus drong er bij de Filipijnse katholieken 
op aan moedig het pad van het missionaire 
discipelschap te bewandelen. “Wees nooit bang 
om het evangelie te verkondigen, te dienen en 
lief te hebben”, zei hij.
Het christendom werd in 1521 naar de Filipijnen 

Eerste H. Mis op het eiland Mactan, Filipijnen, in 1521,  
Carlos “Botong” Francisco, 1965 (foto Choo Yut Shing / Flickr)



gebracht toen de Portugese ontdekkingsreiziger 
Ferdinand Magellaan een Spaanse expeditie 
leidde met Spaanse missionarissen, in zijn 
poging om Oost-Indië te bereiken, zeilend 
naar het westen. Voordat het katholicisme de 
overheersende godsdienst op de Filipijnen 
werd, gaven de pre-koloniale Filipino’s op 
verschillende manieren uiting aan hun geloof 
- van animisme en volksgenezing tot sporen 
van boeddhisme, hindoeïsme en islam. De 
specerijenhandel was niet de enige agenda van 
Spaanse ontdekkingsreizigers die zich in de 
16e eeuw naar de Filipijnse kusten waagden. 
Toen kolonisten in maart 1521 op de Filipijnse 
kust landden, introduceerden ze ook het 
christendom bij de lokale bevolking. Ondanks 
aanvankelijk verzet, bleef de invloed hangen. 
Bijna 500 jaar later is 93 procent van de meer 
dan 100 miljoen Filipino’s christen, van wie 86 
procent katholiek is. Hoewel het kruis van het 
geloof met het zwaard van de conquistadores in 

de tijd van het kolonialisme was meegekomen, 
hebben de Filipino’s in de loop der tijd geleerd 
onderscheid te maken tussen het christelijk 
geloof en het Spaanse kolonialisme. Ze hebben 
tegen de Spaanse overheersers gevochten en hen 
verdreven, maar ze zijn de Katholieke Kerk trouw 

Wees nooit bang om het evangelie 
te verkondigen, te dienen en lief te 
hebben.



gebleven.
Het jaar 2021 is ook een viering van 
dankzegging aan alle missionarissen en 
christelijke lekenleiders, waaronder onze 
betovergrootouders, die het geloof van de ene 
generatie op de andere hebben doorgegeven. We 
zijn door de eeuwen heen aan zoveel mensen 
verschuldigd wie we zijn en wat we hebben, met 
hun gebreken en hun deugden - Filipino’s en 
buitenlanders, priesters, religieuzen en leken. De 
katholieke hiërarchie heeft het officiële thema 
en logo bekendgemaakt voor de 500e verjaardag 
van de komst van het christendom. Het thema 
is ontleend aan het evangelie van Mattheüs (10, 
8): “Voor niets hebt gij ontvangen, voor niets 
moet gij geven.” De verschillende elementen van 
het logo zijn onder andere een kruis, een schip, 
de zon en een rozenkrans. Het kruis dat door 
Magellaan op het eiland Cebu werd geplant, staat 
voor het christendom en dient als mast van een 
schip. Het schip vertegenwoordigt de zeevaarders 

Het eerste doopsel van de lokale inwoners door de Spaanse 
missionarissen in 1521, Fernando Amorsolo (ca. 1955-1960)



van de expeditie die het geloof naar het eiland 
brachten. Het staat ook symbool voor de Kerk 
en haar Sacramenten. Een duif symboliseert de 
Heilige Geest, die het goddelijke leven deelt in 
het sacrament van het doopsel. Het ziet er ook 
uit als een wolk die de aanwezigheid van God 
manifesteert.
Maar de 500 jaar is niet alleen een terugblik 
op het verleden. Het is ook een vooruitblik 
naar de toekomst. Ja, wij zijn uitverkoren en 
werkelijk begiftigd met het geloof. Dit brengt 
een grote verantwoordelijkheid met zich mee. 
We nemen het geschenk dankbaar aan, wij 
ontwikkelen het, en nu is het onze beurt om 
het aan anderen door te geven. Met “anderen” 
bedoel ik aan de komende generaties Filipino’s 
en ook aan de andere mensen in Azië en in de 
wereld. Jezus is gekomen voor de redding van 
alle volkeren. Aangezien we het goede nieuws 
hebben ontvangen, moeten wij dit goede nieuws 
met anderen delen, vooral met onze buren hier 
in Azië. Daarom ook dat de viering een oproep 
tot zending is. Het overkoepelende thema van de 
viering, dat ook voor ons Broeders van Liefde een 
uitdaging vormt, nu we 40 jaar aanwezigheid op 
de Filipijnen markeren, is: “Genadig begaafd om 
te geven.”

40 jaar Broeders van Liefde in de Filipijnen

Terwijl de Spaanse missionarissen de “Vreugde 
van het Evangelie” naar de Filipijnen brachten, 
brachten de Broeders van Liefde via hun 
Belgische missiebroeders de “Vreugde van de 
Verrijzenis” in het leven van de Filipino’s die 



door hun geestesziekte en handicaps beroofd 
waren van hun menselijke waardigheid. Deze 
Belgische missionarissen waren uitgerust 
met een zorgplan voor geesteszieken en 
gehandicapten, gebaseerd in het perspectief van 
de Verrijzenis. Net als hun stichter, de Dienaar 
Gods kanunnik P.J. Triest, helpen zij mensen 
door een zeer specifiek werk van barmhartigheid 
met als uiteindelijk doel het perspectief van 
de verrijzenis in hun leven te brengen. In 1981 
nodigden bisschop William Brasseur, een 
Belgische bisschop-missionaris, en priesters 
van de Congregatie paters CICM, ook bekend 
als “Missionarissen van Scheut”, de Broeders 
van Liefde uit om een rehabilitatiecentrum voor 
personen met een fysieke beperking te leiden in 
het bisdom Baguio, Filipijnen. Broeder Armand 
Peers was de eerste Belgische broeder die in 

Spiritueel en conferentiecentrum van de Broeders van Liefde, 
Baguio City



Baguio City aankwam. Hij werd opgevolgd 
door andere Belgische broeders zoals Br. Willy 
Ooms, Br. Hugo Van Steenlandt, Br. Adrian 
Ceelen en Br. Victor Gerard. Vervolgens kwamen 
er ook broeders uit andere landen, zoals Br. 
Walter Lips van Nederland en Br. Matthew 
Burns uit de VS. Deze Belgische missionarissen 
ontwikkelden niet alleen diensten voor personen 
met een beperking, maar ook roepingen van 
lokale Filipijnse broeders. Na enkele jaren 
werd het rehabilitatiecentrum voor personen 
met een fysieke beperking opgenomen in het 
schoolsysteem van de paters CICM. Momenteel 
is het huis van de Broeders van Liefde in Baguio 
City een “Spiritualiteits- en Conferentiecentrum” 
met als doel fondsen te genereren om de regio te 
ondersteunen. 
In 1985 nodigde Jaime Kardinaal Sin van het 
aartsbisdom Manilla de Broeders uit België uit 
om een orthopedagogische school voor kinderen 
en jonge volwassenen met een verstandelijke 

Huis van de Fatima-communiteit, Tabaco city



beperking te openen ten dienste van het bisdom. 
Broeder Armand Peers kwam naar Manilla, 
bijgestaan door de eerste twee Filipijnse Broeders 
die in Ierland waren opgeleid voor de “zorg 
en opvoeding voor kinderen met bijzondere 
noden” met steun van de Ierse Broeders in de 
provincie St. Jozef. Broeder Armand begon 
met de bouw van het gebouw, terwijl de twee 
Filipijnse Broeders begonnen met de opleiding 
van leraren en verzorgers en geleidelijk 
leerlingen aannamen. Tot op heden blijft de 
OPI-school in Manila of het Orthopedagogisch 
Instituut de vreugde van de verrijzenis brengen 
in het leven van onze kinderen met een 
verstandelijke beperking en hun families in 
Manila en nabijgelegen steden. De Broeders 
van Liefde zijn dus niet alleen begonnen met 
het werk van barmhartigheid, maar ze zijn ook 
een sterke partner geworden van het bisdom 
Manilla door de Kerk dichter bij de mensen te 
brengen, vooral bij de mensen in de periferie 
van deze sterk verstedelijkte, onpersoonlijke 
en individualistische samenleving van de 
metropool Manilla. Na het Generaal Kapittel 
van 2000 benoemde de Algemene Raad een 
Filipijnse Broeder om de Broeders van Liefde 
in de Filipijnen te leiden. In die tijd waren er 
al een flink aantal lokale Broeders in de regio. 
Geïnspireerd om het charisma van Vader Triest 
te delen, besloten de lokale Broeders om hun 
diensten uit te breiden naar andere delen van het 
land.
In 2003 verwelkomen bisschop Jose Sorra van 
het bisdom Legazpi en hulpbisschop Lucilo 
Qiambao formeel de Broeders van Liefde in het 



bisdom Legazpi, ongeveer 500 kilometer ten 
zuiden van Manilla. Na een jaar werd op 13 mei 
2004 het Rehabilitatiecentrum voor geestelijke 
gezondheidszorg Holy Face en de communiteit 
Fatima ingehuldigd, in aanwezigheid van de 
Generale overste, Broeder René Stockman, die 
de belangrijkste promotor is van dit nieuwe 
project. Al 17 jaar lang is het rehabilitatiecentrum 
voor geestelijke gezondheidszorg Holy Face een 
toonbeeld van holistische zorg geworden met 
een nieuwe christelijke visie op de mens in de 
geestelijke gezondheidszorg van de Filipijnen. 
Door de jaren van pionierswerk voor de mensen 
in de regio Bicol, heeft het Rehabilitatiecentrum 
voor geestelijke gezondheidszorg Holy Face 
bewezen dat de barrières van stigmatisering 
en onwetendheid doorbroken kunnen worden; 
dat het mogelijk is de menselijke waardigheid 
van mensen met een psychische aandoening 
te herstellen. Het is bemoedigend om getuige 
te zijn van de glimlach op de gezichten van 

Orthopedagogisch Instituut en klooster van de Broeders van Liefde 
in Manilla



voormalige patiënten en hun verbazingwekkende 
transformatie naar een zinvol leven in de 
samenleving.
Momenteel blijven alleen de poliklinische en 
gemeenschapsdiensten werken, gedeeltelijk 
gefinancierd door de Christelijke Blindenmissie 
(CBM) en door de bijdragen van de patiënten. Er 
waren plannen om duurzame programma’s te 
ontwikkelen om zo extra inkomsten te genereren 
met behulp van de faciliteiten en professionele 
expertise van het Centrum Holy Face, maar 
vanwege Covid-19 werden al deze plannen 
opgeschort. Veel van onze donateurs en partners 
werden financieel getroffen door COVID-19, 
dus lokale fondsenwerving is pas mogelijk als 
het land economisch zal hersteld zijn. Er is een 
haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar hoe het 
Fatima-gebouw kan worden gebruikt om fondsen 
te genereren. De plannen waren klaar voor 
uitvoering, maar als gevolg van Covid-19 werd dit 
opgeschort. Onlangs heeft een “supertyfoon” het 
Centrum Holy Face en het Fatima-gebouw zwaar 
beschadigd. Muren rond het gebouw stortte in 
en veel andere faciliteiten werden beschadigd 
door de harde wind en overstromingen. 
Hierbij willen we onze dank betuigen aan onze 
Generale overste Br. René Stockman, Fracarita 
International en vele goedhartige mensen uit 
België die ons gesteund hebben en hebben 
bijgedragen aan het herstel van de beschadigde 
gebouwen.
In 2003 namen de Broeders van Liefde het 
psychiatrisch centrum Sint Dymphna over 
in Gingoog City, provincie Misamis Oriental, 
1.300 kilometer van Manilla. Na renovatie is 



het centrum in 2004 heropend. Het centrum 
biedt, met medewerking van de lokale overheid 
en belanghebbende partijen van Gingoog City, 
een nieuwe vorm van psychiatrische zorg aan 
in de provincie. Door gebrek aan fondsen en 
met weinig broeders in de regio, besloot de 
Congregatie om het psychiatrisch centrum St. 
Dymphna terug te geven aan de voormalige 
eigenaar.
Wij kijken vandaag met grote dankbaarheid 
terug naar de Almachtige God voor zijn leiding 
en bescherming voor de Kerk in de Filipijnen 
en onze aanwezigheid als Broeders van Liefde. 
De afgelopen 40 jaar hebben we de vreugde 
van de Verrijzenis gebracht aan de armen wier 
waardigheid nog steeds wordt geschonden. Wij 
loven en danken God voor de vrijgevigheid van 
de Broeders uit België, Nederland en Amerika, 
die de basis hebben gelegd voor de Broeders van 
Liefde in de Filipijnen en ons in staat hebben 
gesteld om tot op de dag van vandaag door te 
gaan. Ondanks de uitdagingen op het gebied 
van roepingen en de financiële duurzaamheid 
van onze diensten, blijven we hoopvol en bereid 
om ons charisma van naastenliefde te blijven 
delen. Net als onze Heilige Moeder Maria, wier 
beschermheerschap en bescherming voor deze 
regio zo sterk is geweest, kunnen wij zeggen: wij 
zijn de dienaren van de Heer die altijd bereid zijn 
genadig te geven! ¶

Br. Joel Ponsaran



  TANZANIA

Inspelen op nieuwe noden 
in Kasaka

Creativiteit is troef in Kasaka. Op 12 
december 2012 (12-12-12) werd in Kasaka 
nabij Kigoma in Tanzania een nieuw 

psychiatrisch centrum geopend en ingezegend. 
Met een capaciteit van 30 bedden zou men 
voortaan de bevolking van Kigoma en omstreken 
met hun psychiatrische noden kunnen bedienen. 
We vonden het terrein wel wat afgelegen van de 
stad en niet zo gemakkelijk bereikbaar, maar een 
rustige omgeving is het alvast.

De broeders gingen letterlijk inwonen in het 
centrum en gebruikten één vleugel als klooster. 
Neen, luxe was er zeker niet. Maar onder 
hetzelfde dak wonen als de zieken gaf wel voor 
beiden een speciaal gevoel van verbondenheid. 
Het deed ons terugdenken aan de vele broeders 
die vroeger ook hun kamer hadden palend aan 



de slaapzaal van de patiënten of van de kinderen 
met een handicap. De broeder was altijd 
bereikbaar.

Het centrum van Kasaka werd niet gespaard van 
tegenslag. Brand verwoestte één van de vleugels, 
waarbij ook waardevol materiaal verloren ging. 
Kortgeleden werd er nog ingebroken en opnieuw 
had men het gemunt op basismateriaal. Maar 
de broeders probeerden deze tegenslagen steeds 
te boven te komen en kwamen er als het ware 
sterker uit. Tegelijk bleven ze open oor hebben 
voor de vragen die op hen afkwamen. De zorg 
voor psychiatrische patiënten komende uit de 
vluchtelingenkampen werd één van de specifieke 
vragen waarop ze positief antwoordden. 

Recentelijk kwam een nieuwe vraag om ook 
aan mensen met fysieke problemen hulp te 
bieden. Zo ontstond het idee om de vleugel 
waar de broeders verbleven om te bouwen tot 
een somatisch dispensarium en een magazijn, 
even buiten de muren van het ziekenhuis, om te 



vormen tot klooster. 

Op 12 februari 2021 werd het somatisch 
dispensarium en de nieuwe wasserij ingehuldigd 
tijdens het bezoek van de generale overste. Via 
gerichte projecten had men de middelen samen 
gekregen om dit dispensarium om te bouwen 
en in te richten. Men wacht er nu nog alleen op 
het medisch materiaal om effectief met de zorg 
te kunnen starten. De bouw van het klooster is 
nu de volgende stap, en de broeders zullen blij 
zijn opnieuw dicht bij hun patiënten te kunnen 
verblijven, want sinds de verbouwing pendelen 
ze dagelijks van en naar Kigoma.

Het project heeft ook een ruimer doel, want men 
hoopt er ook extra inkomsten voor de werking 
van het centrum mee te kunnen bekomen. Het 
werd het thema van de woorden die bij deze 
opening werden uitgesproken. “De congregatie 
heeft geïnvesteerd in de oprichting van dit 
centrum en ook in de vorming van de broeders. 



Het is nu aan ons om wat we hebben ontvangen 
verder goed uit te bouwen en creatief te zoeken 
hoe we onze eigen capaciteit kunnen gebruiken.” 

Krachtige woorden van zowel de regionale 
overste Br. Chrisantus als de plaatselijke 
directeur Br. Emmanuel die klonken en die stof 
werden om er verder over na te denken. 

Dat is vandaag verderzetten wat vroeger door het 
missioneringswerk van de congregatie werd in 
gang gezet. Het is ook een stuk terugkeren in de 
geschiedenis waarbij de eerste broeders ook met 
het werk van hun handen geleidelijk aan zorg 
en onderwijs uit de grond stampten en ervoor 
zorgden dat het duurzaam werd. 

We kunnen alleen maar wensen dat met alles 
wat men onderneemt in Kasaka de zieke 
mens echt geholpen wordt en dat men aan 
deze psychiatrische patiënten hun menselijke 
waardigheid kan teruggeven. Een anekdote gaf 



nog speciale kleur aan het gebeuren. Eén van 
de zieken kwam me vragen welke godsdienst ik 
beleed. Hij was vroeger ook katholiek geweest, 
maar nu bekeerd tot de islam. Hij vroeg mij 
of ik er ook niet aan dacht me te bekeren. 
Ik heb beloofd om erover na te denken, en 
toen ik vertrok stond hij mij nog na te wuiven 
aan de poort. Hij hoopte blijkbaar dat zijn 
bekeringswerk enige vruchten zou afwerpen. Van 
interreligieuze dialoog gesproken… ¶

Br. René Stockman



 DOSSIER: MORAAL 

Is er nog ruimte voor 
de objectiviteit van de 
moraal?

We beleven vandaag een nieuwe 
paradox. Enerzijds worden we 
overrompeld door een overvloed aan 

nieuwe wetten die meer en meer betrekking 
hebben op de persoonlijke levenssfeer en 
levensovertuigingen van mensen, vooral 
gestuurd vanuit allerlei ideologieën, maar 
anderzijds ervaren we een steeds groter 
wordende allergie tegenover een algemeen 
geldende moraal die verwijst naar wat zedelijk 
goed en kwaad is en die richting probeert 
te geven aan het menselijk handelen. Deze 
ideologieën beweren dat ze de mens willen 
ondersteunen in de realisatie van de zo begeerde 
individualistische zelfverwerkelijking en 
willen ontvoogden van het zogenaamde juk dat 
door de moraal op de mens zou wegen en zijn 
zelfverwerkelijking in de weg zou staan. Een 
moraal gebaseerd op de natuurwet die reeds 
eeuwenlang de basis vormt voor de ordening 
van de westerse samenleving wordt door vele 
tijdgenoten beschouwd als een inbreuk op de 
menselijke vrijheid en zelfbeschikking. Dit 
algemeen aanvaard beginsel dat het fundament 
vormde van de moraal en de samenleving wordt 
door de nieuwe – zogenaamd vooruitstrevende 
– ideologieën volledig verworpen, waardoor 



de samenleving in een diepgaande morele 
crisis is terechtgekomen, die – jammer genoeg 
– ontelbare slachtoffers maakt. Deze crisis 
wortelt in de verbroken eenheid tussen vrijheid 
en waarheid. Velen menen immers dat de 
menselijke vrijheid zo onbeperkt groot is, dat 
deze door niets meer gebonden is, ook niet 
door de waarheid. Niets zou vooraf bepaald 
en gegeven zijn, alles nog te maken; niets op 
voorhand als goed en kwaad afgebakend, alles 
aan goeds nog te scheppen.
Vandaag lijkt alles beoordeeld te worden 
vanuit de situatie en de innerlijke motivatie 
en wordt geen vaststaande standaard meer 
aanvaard op basis waarvan een handeling 
kan worden geëvalueerd. Nu lijkt het wel of de 
situatie waarin een handeling wordt gesteld en 
de innerlijke motivatie van waaruit ze wordt 

gesteld de exclusiviteit hebben verworven om 
te oordelen over het morele gehalte van deze 
handeling. Traditioneel waren de situatie en de 
innerlijke motivatie de criteria om te beoordelen 



of een handeling – die als afwijkend van het 
goede werd beschouwd – op verzachtende 
omstandigheden kon rekenen. Het goede 
werd goed genoemd en het kwade kwaad, en 
daartussen bepaalden sommige criteria en 
omstandigheden de ernst van het kwaad. 

Deze ideologieën hebben ook hun weg gevonden 
naar hedendaagse theologische stromingen die 
het personalisme en het daarmee verbonden 
proportionalisme en consequentalisme prediken. 
Daardoor worden goed en kwaad in zulke mate 
gerelativeerd dat er geen sprake meer kan zijn 
van objectief goed en kwaad, en ook geen sprake 
meer kan zijn van zonde.
Het is daarom bon ton geworden vanuit een 
zogenaamde pastorale bekommernis alles te 
vergoelijken en met de mantel van de liefde te 
bedekken. Want Jezus Christus was toch ook 
vergevingsgezind tegenover de overspelige vrouw 
en vergaf toch de moordenaar op het kruis, luidt 
het dan als argument. Maar men vergeet hierbij 
de vraag te stellen of met de vergiffenis die Jezus 
schonk daarmee ook de daad werd goedgekeurd? 
Men vergeet dat de overspelige vrouw de 
opdracht meekreeg niet meer te zondigen en de 
vergiffenis geschonken aan de moordenaar op 
het kruis er kwam nadat deze zijn schuld had 
bekend. Niemand minder dan Augustinus heeft 
dit onderscheid krachtig geformuleerd in zijn 
gekende uitspraak dat we de zondaar moeten 
liefhebben, maar de zonde verafschuwen. 
Een onderscheid dat vaak niet gemakkelijk is, 
want een daad wordt steeds door een bepaalde 
persoon gesteld, zodat er een wezenlijke band 



bestaat tussen de daad en de persoon die deze 
stelt. Maar het onderscheid helpt ons om onze 
objectiviteit te handhaven in de beoordeling 
van de daad en de subjectiviteit te laten gelden 
in de beoordeling van de persoon die de daad 
stelt en in het begrip dat we in meer of mindere 
mate kunnen opbrengen voor de daad. Het is 
dit onderscheid dat vandaag in een sfeer van 
vergoelijking totaal is verdwenen. 

We moeten ons als christengelovigen hierbij de 
vraag stellen of we op deze wijze mekaar ten 
diepste een dienst bewijzen dan wel belemmeren 
om onze roeping als mens in het algemeen en als 
christen in het bijzonder te beleven. 
Jezus roept ons in het Evangelie op om heilig 
te worden zoals de Vader in de hemel heilig is. 
Dat is de referentie voor ons leven als christen 
waartoe we uitgenodigd worden en waarnaar 
we moeten streven, jawel, vanuit en met onze 
menselijke beperkingen. Ook Paus Franciscus 
roept ons hiertoe meermaals uitdrukkelijk op.
Het streven naar heiligheid is geen relict uit 



een ver katholiek verleden, maar ook een 
hedendaagse oproep voor ieder die zich christen 
noemt. 

Bewust of onbewust is ieder immers op zoek naar 
het volle leven, het absoluut goede, de volheid 
van het goede. En aangezien enkel God goed is, 
kan ieder mens bij God terecht om te weten wat 
goed en kwaad is. God heeft zich laten kennen op 
velerlei wijzen, maar eerst en vooral door de wet 
die geschreven staat in het hart van de mens, de 
natuurwet. Deze natuurwet is niets anders dan 
het licht van het verstand dat God ons ingestort 
heeft en waardoor we te weten komen wat we te 
doen en te laten hebben. Deze natuurwet wordt 
inhoudelijk geëxpliciteerd door de tien geboden 
(de decaloog). De natuurwet en de decaloog 
gaan dus hand in hand en beschermen de unieke 
eigenheid en waardigheid van de menselijke 
persoon.

Ook de nieuwe wet die Jezus gaf in de Bergrede 
is niet tegengesteld aan de natuurwet of de 
decaloog; integendeel, de Bergrede is de 
vervulling van de decaloog. Jezus verinnerlijkt 

God heeft zich laten kennen op 
velerlei wijzen, maar eerst en vooral 
door de wet die geschreven staat in 
het hart van de mens, de natuurwet.



er namelijk de geboden en roept zijn volgelingen 
op tot een uiterst genereus antwoord. Zo is de 
Bergrede de magna charta van de evangelische 
moraal. Het is de taak van het kerkelijk leergezag 
om de natuurwet, de decaloog en de Bergrede 
aan alle generaties voor te houden in het licht 
van Christus.
Ofschoon de Kerk geen enkel filosofisch of 
theologisch denksysteem wil opleggen, toch 
heeft het kerkelijk leergezag de plicht te zeggen 
dat sommige opvattingen en denkrichtingen 
tegen de geopenbaarde waarheid ingaan.

Daarmee wordt mensen geen ondraaglijke last 
op de schouders gelegd, en hun vrijheid niet 
beknot, maar worden ze geholpen om het ideaal 
van het leven niet uit het oog te verliezen. We zijn 
allemaal op de een of andere wijze ver verwijderd 
van dat ideaal, maar de weg daarnaartoe zal 
niet meer begaanbaar worden gemaakt door 
het ideaal te verduisteren of het gewoon als 
voorbijgestreefd te beschouwen. 



Wanneer de kerkelijke leer over morele thema’s 
a priori wordt verworpen omdat deze zogezegd 
geen of onvoldoende rekening zou houden met 
de realiteit van het leven of blijk zou geven van 
een tekort aan liefde voor het leven van concrete 
mensen, dan speelt er mijns inziens toch een 
zware verwarring in hoofde van de personen 
die dit beweren. Als mens hebben we immers 
zowel nood aan waarheid als aan meeleven, 
aan opwekking als aan ondersteuning. Men 
stelt het zo voor alsof ieder woord gesproken 
door het leergezag – dat niet in de lijn van een 
hedendaagse ideologie ligt – een veroordeling 
zou inhouden van concrete mensen en een reden 
zou zijn waarom mensen de Kerk massaal de rug 
zouden toekeren. 
Zolang er liefde is, lijkt – volgens die houding 
– alles toegelaten. Er wordt dan opnieuw naar 
Augustinus en zijn andere gekende uitspraak 
verwezen: “Bemin, en doe wat je wil.” Maar 
hierbij wordt kennelijk vergeten dat Jezus 
het liefdesgebod heeft geformuleerd als 
vervolmaking van de Wet, niet om de Wet op te 
heffen. 

“We willen niemand veroordelen en verliezen”, 
horen we vandaag vaak als bijkomend argument 
om afwijzend te staan tegenover uitspraken van 
het kerkelijk leergezag. Inderdaad, het kan nooit 
de bedoeling zijn om mensen te veroordelen en 
aan hun lot over te laten. 
Maar wanneer men, zoals men terecht 
voorhoudt, aan het geweten de plaats wil geven 
dat het toekomt in het beoordelen en het al dan 



niet uitvoeren van een handeling, dan moet 
dit geweten ook gevormd worden en rekening 
houden met een duidelijk referentiekader en 
kan het niet zomaar afhangen van de invulling 
die men zelf geeft aan wat goed en kwaad is. 
Indien het geweten zich opsluit in een louter 
persoonlijke overtuiging over wat zedelijk goed 
of kwaad is, is het slechts een zeer beperkte 
individualistische reflectie die de toets met wat 
als het universeel goede wordt omschreven, 
ontloopt. De vorming van het geweten houdt 
juist deze groeiende capaciteit in om het 
persoonlijk handelen tegenover het universeel 
goede af te wegen. In de psychologie wordt ruim 
aandacht besteed aan dit innerlijk groeiproces 
en aan de wijze waarop hier begeleiding en 
voorbeelden nodig zijn om tot een volwassen 
geweten uit te groeien. Het lijkt dat men dit 
natuurlijk groeiproces in de mens vandaag geen 
kans meer wil geven en integendeel wenst te 
vervangen door een geweten dat zich nog louter 
door emoties laat leiden. 

Misschien is dit wel een van de grote vergissingen 

De vorming van het geweten houdt 
juist deze groeiende capaciteit 
in om het persoonlijk handelen 
tegenover het universeel goede af te 
wegen.



in deze tijd die het echte geluk van mensen 
verhindert. Het is betreurenswaardig en pijnlijk 
dat mensen die geroepen en verantwoordelijk 
zijn om anderen in geloof te begeleiden en voor 
te gaan zich in hun ongenuanceerde kritiek op 
het kerkelijk leergezag meer laten leiden door 
populisme en bepaalde ideologieën dan door het 
christelijk geloof. 

Wanneer we als kerkgemeenschap het 
hoederschap over onze broeders en zusters ter 
harte willen nemen, zoals zo treffend in de eerste 
bladzijden van de Bijbel is aangegeven, moeten 
we mekaar helpen om het goede in ons leven 
te laten groeien en het kwade af te zweren. Dit 
veronderstelt dat we eerlijk durven zijn over 
wat goed en kwaad is, in de eerste plaats voor 
onszelf, maar ook naar anderen toe. 
Een oprechte daad van liefde en een spiritueel 
werk van barmhartigheid bij uitstek! ¶

Br. René Stockman



Balans van een leven

De laatste woorden toegeschreven aan 
Steve Jobs, miljardair en CEO van Apple, 
op 56-jarige leeftijd aan pancreaskanker 

gestorven:

“Ik bereikte het toppunt van succes in de 
zakenwereld, in andermans ogen is mijn leven 
een toonbeeld van succes. 

Afgezien van mijn werk heb ik echter weinig 
vreugde gekend. Uiteindelijk is rijkdom slechts 
een feit van het leven waaraan ik gewend ben 
geraakt. 

Op dit moment, liggend op het ziekbed en als ik 
mijn hele leven in ogenschouw neem, realiseer ik 
me dat alle erkenning en rijkdom waar ik zo trots 
op was, verbleekt en onbeduidend is geworden 
in het licht van de nakende dood. 

Je kunt iemand in dienst nemen om de auto voor 
je te laten rijden, geld voor je te verdienen, maar 
je kunt niet iemand hebben die de ziekte voor jou 
kan verdragen. 

Verloren materiële zaken kun je terugvinden. 
Maar er is iets wat je nooit kunt terugvinden als 
het verloren is: “het leven”.

In welke fase van het leven we nu ook zijn, 
mettertijd zullen we geconfronteerd worden met 



de dag dat het doek naar beneden valt. 

Heb liefde voor je familie, liefde voor je partner, 
liefde voor je vrienden… Behandel hen goed. 
Koester hen.

Naargelang we ouder worden en wijzer, 
realiseren we ons langzaam dat een horloge van 
€ 300 of € 30 allebei hetzelfde uur aangeven…
Of we nu een portemonnee of handtas van $ 
300 of $ 30 hebben, het bedrag dat erin zit is 
hetzelfde. 
Of we nu een auto van $ 150.000 of een auto van 
$ 30.000 rijden, op de weg is de afstand dezelfde 
en we komen op dezelfde bestemming aan. 

Of we nu een fles van $ 1000 of $ 10 wijn drinken, 
de kater is hetzelfde. 
Of het huis waarin we wonen 300 of 3000 
vierkante meter groot is, de eenzaamheid is 
dezelfde. 

Je zult vaststellen dat je ware innerlijke geluk 
niet komt van materiële dingen uit deze wereld. 

Of je nu in first class vliegt of in economy class, 
als het vliegtuig neerstort, dan stort je samen 
neer. 

Daarom hoop ik dat je je realiseert, wanneer je 
vrienden, kameraden en oude bekenden, broers 
en zussen hebt, met wie je babbelt, lacht, praat, 
zingt, spreekt over noord-zuid-oost-west of de 
hemel en de aarde, …. Dat is het ware geluk !!



Vijf onmiskenbare feiten van het leven

1. Onderwijs uw kinderen niet om rijk te zijn. 
Leer ze om gelukkig te zijn. Dus wanneer ze 
opgroeien, zullen ze de waarde van de dingen 
kennen, niet de prijs.

2. Eet uw voedsel als uw medicijnen, anders 
moet u medicijnen eten als uw voedsel. 

3. Degene die van je houdt, zal je nooit voor een 
ander opgeven, want zelfs als er 100 redenen 
zijn om op te geven, zal hij of zij een reden 
vinden om het vast te houden. 

4. Er is een groot verschil tussen een mens en 
mens zijn. Slechts enkelen begrijpen het echt. 

5. Je wordt bemind als je geboren wordt. Je zult 
bemind worden als je sterft. Daartussen moet 
je alles in goede banen leiden! 

Let op: als je gewoon snel wilt lopen, loop dan 
alleen! Maar als je ver wilt lopen, loop dan 
samen! ¶ 



 BURUNDI 

Bij een professie

Drie jonge broeders knielen voor het altaar 
om hun professie uit te spreken voor 
God, de Kerk en de congregatie. Het doet 

me steeds denken aan het moment dat ikzelf 
neerknielde om mijn professie uit te spreken 
met een wat bevende en emotioneel klinkende 
stem, nu bijna vijftig jaar geleden. Ik had op 
dat moment, net zoals deze drie broeders op dit 
moment, een wellicht overtrokken beeld van 
het religieuze leven dat ik tegemoet zou gaan. 
Het leek allemaal rozengeur en maneschijn. 
Het zou echter niet lang duren eer er een 
barst kwam in dit initieel enthousiasme en we 
geconfronteerd werden met de eerste twijfels, 
moeilijkheden, weerstanden zowel in ons als om 
ons heen. Stilaan zouden we ontdekken dat dit 
de contouren zouden worden waarin ons leven 
als religieus zich verder zou moeten ontwikkelen. 



En dan kwam de vraag wat de uiteindelijke 
grondtoon zou worden van ons leven. 

In ons leven gaan we door heel wat stormen, 
momenten van diepe ontgoocheling en 
omstandigheden die ons innerlijk leven grondig 
verstoren. Net zoals we momenteel gebukt 
gaan onder de gesel van de Covid-pandemie 
en geconfronteerd worden door natuurrampen 
op verschillende plaatsen waar de congregatie 
aanwezig is, zal ieder van ons wel zijn 
persoonlijk verhaal hebben van gebeurtenissen 
die het vuur van het eerste begin probeerden 
te blussen. De vraag klinkt of we ons door deze 

gebeurtenissen lieten overweldigen, verlammen, 
of grepen we ze aan om ons leven juist meer 
diepgang te geven en het vuur van het eerste 
begin nog sterker te laten oplaaien? 

Op de morgen van de professie van deze drie 
jonge broeders ontving ik een mail van een 
broeder die was uitgetreden en het nodig achtte 



eens zijn gal uit te spuwen op alles wat hem 
in de congregatie was overkomen en waarvan 
hij het slachtoffer was geworden. Wat een 
triestig verhaal, een verhaal van tribalisme, 
van uitsluiting, van valse beschuldiging en nog 
veel meer. Ik had echt medelijden met deze 
man die nu blijkbaar als een gekwetste verder 
door het leven ging. Er bleef weinig heel van 
het enthousiasme dat ook hij had getoond op 
de dag van zijn eerste professie. Toen ik in mijn 
opgeslagen documenten de foto zocht van de 
groep novicen waartoe deze broeder behoorde 
en hem omringd zag met zijn collega’s, zag ik 
verschillende andere gezichten van broeders 
die wellicht hetzelfde hadden ondergaan en 
meegemaakt als onze vriend, maar die nu 
een gelukkig leven leidden als Broeder van 
Liefde. Wat kon toch het verschil zijn tussen die 
teleurgestelde man en die anderen? Het ging en 
zal altijd gaan over de grondtoon die zij en wij 
aan hun en ons leven hadden gegeven. 



Er zijn wellicht drie wijzen waarbij we dat 
enthousiasme van het begin kunnen laten 
groeien of totaal laten wegdeemsteren. 

We kunnen het laten overweldigen door de vele 
negatieve gebeurtenissen waarmee we worden 
geconfronteerd en dit de grondtoon laten worden 
in ons verder leven. Er zal van dit enthousiasme 
op korte termijn niet veel meer overschieten, en 
dat zien we bij hen die na een tijd geen aandacht 
meer geven aan de verdere ontwikkeling van 
hun spiritueel leven dat toch een leven is met 
God en met God alleen. De initiële vreugde die 

ze probeerden te vinden in een spiritueel leven 
wordt dan vlug vervangen door het surrogaat 
van het goedkope plezier, en wanneer daarvoor 
onvoldoende ruimte blijkt te zijn in het religieuze 
leven, vinden ze vlug argumenten om dit leven 
als een plaats waar alleen maar frustraties 
bestaan, achter zich te laten. Herkende ik dit 
niet ergens in de mail die ik die morgen van deze 
uitgetreden broeder had ontvangen?



Een tweede groep zal zich nestelen in een 
burgerlijk bestaan, in het behalen van diploma’s, 
in het uitbouwen van een carrière, het bezig zijn 
met materiële zaken en zelfs met geld en daarin 
proberen zin te vinden voor hun leven. Ook hier 
zal er niet veel enthousiasme meer te bespeuren 
zijn en hun leven verschilt nog heel weinig van 
hen die buiten een religieus kader hun leven 
gestalte willen geven. In deze verburgerlijking 
en alles wat dit met zich meebrengt zal er nog 
maar weinig plaats overblijven voor de vurigheid 
waarmee ze hun religieus leven begonnen. 
Het is spijtig dat we in onze gemeenschappen 
broeders ontmoeten die meer als burgers dan 
als religieuzen door het leven gaan. Ze blijven 
broeder, maar hun spirituele grondtoon lijkt 
volledig te zijn ondergesneeuwd en er gaat van 
hen nog maar weinig uitstraling uit. Ze zijn zeker 
niet aantrekkelijk naar jongeren toe die eraan 
denken de weg van het godgewijde leven te gaan.

Gelukkig mogen we ook een derde groep 
ontmoeten. Het zijn zij die na hun professie de 
weg gevonden hebben om met Jezus op tocht te 
gaan en in alle gebeurtenissen van hun leven 
ook een reflectie te vinden in het leven dat Jezus 
leidde op deze aarde, tot en met de dood op het 
kruis, en daarmee het wellicht nog oppervlakkig 
enthousiasme bij het prille begin hebben laten 
uitgroeien tot een uitgezuiverd en verdiept 
enthousiasme, getekend door het kruis, maar 
beschenen door de vreugde van de verrijzenis. Ze 
maken hetzelfde mee zoals alle anderen, maar ze 
laten zich daar niet door overdonderen, ze laten 



hun leven daarentegen drijven op deze spirituele 
grondtoon die hen steeds doet uitkijken naar 
hun uiteindelijke bestemming, waarvan hun 
religieuze consecratie reeds een voorafspiegeling 
is. En deze uiteindelijke bestemming vervult hen 
met diepe vreugde en vooral een vrede die de 
wereld hen niet kan geven. Het komt erop aan 
een plaats te geven voor God in alles wat ons 
overkomt en te geloven dat dit onze unieke weg 
is waarop God met ons op tocht wil gaan. 

Hier luidt de uiteindelijke vraag: en wat met 
ons? Tot welke categorie behoren wij? Het is 
de bezinning die ik meenam tijdens de ganse 
plechtigheid en die ik ook deelde in de kleine 
toespraak waartoe ik werd uitgenodigd. Ik heb 
vooral gebeden dat deze drie jonge broeders de 
weg van de uitdieping van hun spiritueel leven 
zouden kiezen, een weg met de vreugde van Gods 
heerlijkheid in het vizier en met Jezus als trouwe 
reisgezel. ¶

Br. René Stockman

Het komt erop aan een plaats te 
geven voor God in alles wat ons 
overkomt en te geloven dat dit onze 
unieke weg is waarop God met ons 
op tocht wil gaan.



 TANZANIA

Hospitaliteit in Bangwe

Bangwe bezoeken is altijd een bijzondere 
ervaring. Een dertigtal jongeren met een 
mentale beperking wordt er opgevangen, 

sommigen als resident, anderen alleen overdag. 
Een project, of beter een leefgemeenschap die 
nu bijna twintig jaar bestaat en gegroeid is uit 
“Maendeleo”, het jeugdcentrum in Kigoma in 
Tanzania. “Maendeleo” is op zich ook bijzonder 
als tehuis waar iedereen die nood heeft gastvrij 
wordt ontvangen. Jongeren, maar ook een paar 
ouderen, een aantal psychiatrische zieken en 
kinderen met een mentale beperking. Het is met 
deze laatste groep dat werd besloten een apart 
huis te openen, en dit werd: “Bangwe”.

Wanneer we met de wagen halt houden bij het 
huis, stormt een grote groep kinderen op ons 
af. Het is feest voor hen, want er is bezoek. 
Met moeite kunnen we de wagen uitstappen, 
want we worden als het ware overrompeld 
door die vele handen die ons willen begroeten. 
Sommigen herken ik nog van het vorig bezoek 
twee jaar geleden, anderen zijn nieuw en nog 
zeer jong. Verschillende van hen hebben het 
syndroom van Down die opvallen door hun 
lieftalligheid. Ik moet bijna bevrijd worden 
uit deze opdringerige groep om het woonhuis 
van de broeders te bereiken. Br. Ernest, 
de verantwoordelijke van het huis, vertelt 
enthousiast over de werking waar alles gericht 



is op de bevordering van het dagelijks leven 
van deze jongeren. Zelfredzaamheid klinkt 
als een refrein, en dat gekaderd in een ware 
samenlevingsvorm waar de kinderen kunnen en 
mogen gelukkig zijn. Tijdens het daaropvolgend 
bezoek is dat laatste alvast duidelijk. Ze zijn er 
gelukkig. Eén van de jongeren troont me mee 
naar het magazijn en hij legt me met zijn voor 
mij onverstaanbare woorden uit waar alles zijn 
vaste plaats heeft. Br. Ernest vertelt me dat deze 
jongen steeds blij is te mogen meewerken in het 
magazijn, een omgevormde container die paalt 
aan de ontspanningszaal van het tehuis. Een 
jong meisje, met haar hoofddoek duidelijk een 
moslima, heeft me nu in de greep en trekt me met 
alle macht die haar eigen is naar de tuin, om te 
tonen wat ze daar kweken. Opnieuw fierheid en 
blijheid. De hele groep volgt ons, om ter hardst 
roepend om toch maar aandacht te krijgen. 
Terug naar het tehuis wordt mij de slaapzaal 
getoond. Deze ligt er netjes bij. Dat was niet 
steeds het geval, en ik feliciteer Br. Ernest voor 
de zorg die hij er tentoonspreidt. Neen, het is 
geen gemakkelijke opgave om dagelijks opnieuw 



de routine te overstijgen en met enthousiasme 
de basisbegrippen van een ordelijk leven te 
herhalen en voor te leven. Dat is opvoeding, 
orthopedagogie in de volle praktijk. 

Terug in het woonhuis van de broeders wordt 
nog wat nagepraat, en één van de jongeren is 
er toch in geslaagd om ons ongemerkt te volgen 
en ontfermt zich nu over een coca die hij als een 
triomf tussen zijn beide handen vastklampt. 
We geven hem twee koeken met de opdracht er 
één aan zijn vrienden te geven. En hij doet het 
waarvoor hij een echte aanmoediging verdient. 
Ja, de opvoeding doet zichtbaar haar werk hier in 
Bangwe.

Br. Ernest is blij met de minibus die ze zojuist 
hebben gekregen door het indienen van een 
project via Fracarita International en de 
bijkomende ondersteuning die ze ontvangen 
vanuit de congregatie. Hij blijft dromen dat er 
ooit een nieuw gebouw kan komen, eveneens 
een project dat wacht op uitvoering. Maar 



met de huidige covid-pandemie is dat één van 
de vele projecten dat nu op een wachtlijst is 
terechtgekomen. We blijven hoopvol naar de 
toekomst toe.

Het moment van afscheid is opnieuw 
indrukwekkend. Iedereen wil nog een handje 
geven, en één van de jongeren probeert voor 
mij in de wagen te klimmen, en met veel moeite 
kunnen we hem eruit halen. Hij huilt dat hij 
niet mee mag met de wagen. “Volgende maal” 
is blijkbaar maar een magere troost voor hem. 
Voor de groepsfoto zijn ze allemaal enthousiast 
en ik word opnieuw omstuwt door die groep blije 
jongeren. Kinderen met een mentale beperking, 
door velen in de huidige maatschappij 
afgeschreven als minderwaardig, maar hier 
in Bangwe ervaar ik alleen maar meerwaarde. 
Meerwaarde waarmee zij mij hier die warme 
hospitaliteit lieten voelen, spontaan en zonder 
berekening. Neen, hun emoties laten ze de vrije 
loop en hier wordt geen toneel gevoerd. Het komt 
allemaal uit het hart. Tijdens onze rit naar het 
volgende apostolaat dat we vandaag nog zullen 
bezoeken praten we wat na met Br. Chrisantus, 
de regionale overste. “De kinderen zijn echt 
onze meesters zoals het nog klonk tijdens de 
voorbije retraite. We hebben zoveel van hen 
te leren.” Inderdaad, Br. Chrisantus maakte 
de juiste link tussen de eerder theoretische 
woorden van de retraite en het bezoek dat we nu 
mochten afleggen. Het is deze fragiele medemens 
die ons zoveel te leren heeft: aan eenvoudige 
medemenselijkheid, aan ware vriendschap, aan 
spontane verwelkoming, aan alles wat vandaag 



zo dikwijls weggemoffeld is achter structuren en 
management. Ik zou iedereen willen uitnodigen 
om toch eens Bangwe te bezoeken om zich 
te laten overrompelen door deze spontane 
en gemeende hospitaliteit. In één woord: 
deugddoend in deze soms harde maatschappij! ¶

Br. René Stockman

Het is deze fragiele medemens 
die ons zoveel te leren heeft: aan 
eenvoudige medemenselijkheid, aan 
ware vriendschap, aan spontane 
verwelkoming, aan alles wat 
vandaag zo dikwijls weggemoffeld is 
achter structuren en management.



  NIEUWS UIT HET GENERAAL BESTUUR

Nieuws uit het generaal 
bestuur

•	 Omwille van de voortdurende covid-
pandemie, werden de generale 
raadsvergaderingen verder online 
georganiseerd. Door het vergaderritme op 
te drijven kunnen de agendapunten vlugger 
worden behandeld. We hopen evenwel vanaf 
september opnieuw een vergadering van de 
uitgebreide raad met aanwezigheid van de 
provinciale oversten te kunnen organiseren.

•	 De volgende broeders werden toegelaten om 
hun eeuwige professie af te leggen:
- Br. Casimir Reynante Largo Orosio 

(Filipijnen)
- Br. Swarup Tirkey (India)
- Br. Rohit Barwa Joachim (India)
- Br. Jean Damascène Barindira (Rwanda)
- Br. Alain Musole Asila (Notre-Dame de 

Loreto, DR Congo)
- Br. Philippe Amin Oboue (Notre-Dame de 

Loreto, DR Congo)
- Br. André Ngalula Nkombua (Notre Dame 

d’Afrique, DR Congo)
- Br. Donatien Kabuluapa (Tanzania)
- Br. Richard Tchansa (Tanzania)
- Br. Joseph Trung Nguyen Van (Vietnam)



•	 Ontslag van geloften: Br. Rudy Despi 
(Filipijnen) bekwam dispensatie van zijn 
geloften.

•	 Vanuit de Congregatie van de Instituten van 
het Godgewijde Leven werd een Apostolische 
Commissaris aangesteld om de Belgische 
regio voorlopig te leiden, en dit in de persoon 
van de abt van de Norbertijnenabdij van 
Postel, P. Fréderic Testaert, tevens voorzitter 
van de Unie van de Religieuzen in België.

•	 Na zijn opdracht als novicenmeester 
beëindigd te hebben, is Br. Victor Hugo 
teruggekeerd naar de Amerikaanse provincie 
en zal in de Verenigde Staten worden 
benoemd. We danken hem voor zijn inzet 
voor de vorming tijdens de voorbije periode. 
Hij blijft de contactpersoon voor het 
meldpunt ter bescherming van minderjarigen 
en kwetsbare personen.

•	 Van 17 tot 29 mei was de generale overste 
in Rwanda en Burundi voor een canonieke 
visitatie. Bij deze gelegenheid ontving hij 
de eerste professie van vier novicen die hun 
noviciaatsopleiding in de Filipijnen hadden 
beëindigd en teven de eeuwige professie van 
Br. Jean-Louis Mukonkole (Notre-Dame de 
Loreto, DR Congo). Tevens werden afspraken 
gemaakt voor de organisatie van het tweede 
jaar noviciaat in Ndera en de opstart van 
het project voor de opvang van priesters en 
religieuzen in moeilijkheden, en dit voorlopig 
in de gebouwen van het Vormingshuis 



Twizere. 

•	 Verschillende aanvragen voor nieuwe 
stichtingen in Ethiopië, Zambia en DR Congo 
werden besproken en zullen later worden 
opgevolgd voor verdere evaluatie. 



  NIEUWS UIT DE HUIZEN

TANZANIA

Eeuwige professies in 
Kigoma

Op zaterdag 13 februari 2021 legden zeven 
broeders in Kigoma (Tanzania) hun eeuwige 
professie af als lid van de congregatie van de 
Broeders van Liefde. 
Ten gevolge van de COVID-19 pandemie konden 
de reeds geplande professies vorig jaar niet 
doorgaan, maar uiteindelijk konden deze 
broeders tijdens het bezoek van de generale 
overste aan de regio zich voor altijd verbinden 
aan de congregatie. 
De bisschop van Kigoma, Mgr. Joseph Mlola, 
ging voor in de plechtigheid die omwille van de 
verbouwingswerken aan de kathedraal in open 
lucht werd gevierd. Hij benadrukte tijdens zijn 
homilie het belang van het religieuze leven voor 



de Kerk en dankte de Broeders van Liefde voor 
hun ruime aanwezigheid in het bisdom in zowel 
onderwijs, zorg voor mensen met een handicap 
als zorg voor mensen met een geestesziekte. 
De generale overste, Br. René Stockman, 
moedigde de nieuw geprofeste broeders aan om 
hoopvol de toekomst tegemoet te zien en het 
charisma van de congregatie op een profetische 
wijze aanwezig te houden. 
De geprofeste broeders zijn afkomstig uit 
Tanzania, DR Congo en Kenia. 

BELGIË 

Eeuwige professie in 
Moerzeke

Op zaterdag 1 mei, het feest van de heilige Jozef 
Arbeider, legde Br. Marius Mande zijn eeuwige 
geloften af in de communiteit van Moerzeke in 
België. 



RWANDA 

Eerste professies in Ndera

Op zaterdag 22 mei ontving de generale overste 
in Ndera de eerste geloften van twee nieuwe 
broeders, Br. Fidèle Mugabo en Br. Théophile 
Habingabire, die hun leven aan God toewijdden. 

BURUNDI 

Eerste geloften en eeuwige 
professie

27 mei was een vreugdevolle dag in Bujumbura 
met de eeuwige professie van Br. Jean Louis 
Mukonkole en de eerste geloften van Br. Jean 
Népomuscène Nkurunziza en Br. Michel Nahayo. 
De plechtigheid vond plaats in de parochie van 
de Heilige Johannes de Doper van Gihosha, 



dichtbij de zetel van het aartsbisdom Bujumbura. 



  AANGESLOTEN LEDEN

IN MEMORIAM 

Dhr. Daniel Miku Mwanza 
(DR Congo)

De heer Daniel Miku Mwanza werd geboren in 
Lusambo op 20 augustus 1947; hij legde zijn 
belofte af als aangesloten lid in 2019. 
Sinds 1974 heeft hij meerdere 
verantwoordelijkheden gehad in het 
basisonderwijs bij de Broeders van Liefde 
in Lusambo, waar zijn aanpak veel heeft 
bijgedragen om het onderwijs in deze scholen te 
stabiliseren.
Hij was zeer ijverig in het dienen van de 



armen in de scholen waar hij werkte en in zijn 
leefomgeving, gebaseerd op het charisma van de 
congregatie. Hij was trouw in gebed en andere 
activiteiten die in de groep van de aangesloten 
leden en de gemeenschap werden georganiseerd.
Hij overleed op 9 februari 2021 in Lusambo.

IN MEMORIAM 

Mevr. Delphine Axford  
(Verenigde Staten)

Aangesloten lid Delphine Axford, “Dell” zoals 
ze bij de meeste mensen bekend was, was 
geboren in de buurt van Philadelphia PA in 
de VS op 18 augustus 1937. Ze had een kleine 
familie met slechts één broer, Robert. Haar 
ouders adopteerden nog een broer, Joseph, met 
wie ze een hechte band kreeg. Beide broers zijn 
inmiddels overleden, een verlies dat haar heel 
diep raakte. In haar jonge jaren ging ze naar de 
Sint-Lucasschool bij de Zusters van Sint Jozef 
en studeerde ze later af aan de Gwynedd Mercy 
Hoge School bij de Zusters van Barmhartigheid. 
Nog later ging ze voor een korte tijd naar de 
Gwynedd Mercy Universiteit. Vaak grapte ze 
dat men wou dat ze in het klooster ging, maar 
dat zou niets voor haar zou zijn. Ze trouwde 
met Charles Silvestri en samen brachten ze 5 
kinderen groot. Ook hij is reeds overleden. In 
2004 had Dell de broeders, en de bewoners met 
een mentale beperking voor wie ze zorgden, 
tijdens de mis in de parochiekerk van St. Lucas 
opgemerkt. Al snel werd het voor haar duidelijk 



dat ze deel wilde uitmaken van zo’n liefdevolle 
gemeenschap. Dell bood onmiddellijk aan om 
te helpen in Triest Hall. Al snel vond ze in de 
communiteit een tweede thuis.
Toen de broeders een ‘kom en kijk’ voor 
potentiële aangesloten kandidaten 
organiseerden, stond Dell al snel in de rij. Ze 
voltooide haar vorming en sprak haar eerste 
beloften uit als aangesloten lid op 15 augustus 
2009. Ze zette haar vrijwilligerswerk in Triest 
Hall voort en voegde er vele nieuwe activiteiten 
aan toe - te veel om hier op te noemen - zoals 
het Mariahuis voor ongehuwde moeders, waar 
ze de jonge vrouwen die er wonen ontmoette 
en begeleidde. Ze was in haar eigen leven 
spiritueel actief en nam deel aan vele gebeds- 
en verrijkingsactiviteiten in de parochie. Dell 



woonde regelmatig de maandelijkse mis bij 
in de kapel van Triest Hall. Ze nodigde ook 
andere mensen uit om met haar mee te gaan en 
introduceerde hen in de gemeenschap. Ze zei 
vaak dat ze er zeker van wilde zijn dat er iemand 
in haar plaats zou komen als zij er niet meer zou 
zijn.
Ze worstelde met aanzienlijke fysieke 
uitdagingen en overwon in 2005 borstkanker. 
Ze hield er COPD aan over ten gevolge van de 
chemotherapie en bestraling. Ze klaagde nooit, 
en ook al zeulde ze een zuurstofapparaat met 
zich mee, ze ging door, zelfs toen ze regelmatig 
in het ziekenhuis werd opgenomen. Maar haar 
tijd was gekomen om haar werk hier op aarde af 
te ronden en naar haar thuis in de hemel te gaan. 
Dell is op 15 februari 2021 op 83-jarige leeftijd 
overleden. 

BURUNDI
Op 30 maart herdachten aangesloten lid 
Marguerite Niyonzima en haar man Hilaire 



Baransharitse hun zilveren huwelijksjubileum 
(25 jaar). Het evenement werd opgeluisterd door 
een misviering ‘s avonds in de kapel van het 
Centre Neuro-Psychiatrique Kamenge (CNPK) in 
Bujumbura, dezelfde plaats waar vijfentwintig 
jaar geleden hun huwelijksgeloften werden 
uitgewisseld.



  IN MEMORIAM

Broeder Christ Doorakkers  
1926-2021

Op 6 september 1926 werd in Tilburg in het 
gezin Doorakkers zoon Christ geboren. Door 
zijn gelovige opvoeding ontstond er bij hem 
een verlangen naar een religieus leven. Zo 
maakte hij op 13-jarige leeftijd de keuze om 
naar het juvenaat van de Broeders van Liefde 
op Eikenburg te gaan. Na de juvenaats- en 
noviciaatsperiode, die werden getekend door de 
oorlog, werd Christ op 15 augustus 1945 op Sint 
Paschalis in Oostrum geprofest tot Broeder van 
Liefde.
Als jonge broeder van bijna 20 jaar komt hij, na 
een aantal maanden in Venray, op Eikenburg 
te wonen. Br. Christ helpt de broeder econoom 
daar met de administratie. Als ze op Sint Servaas 
iemand nodig hebben die daarin thuis is, gaat hij 
terug naar Venray.
Venray wordt echt zijn thuis. Daar beleeft hij 
de mooiste jaren van zijn leven. Zijn werk 
verdiept zich van algemeen administratief via de 
salarisadministratie naar de personeelsdienst, 
waar hij specialist wordt op het gebied 
van pensioenen, belastingen en sociale 
verzekeringen. Het contact met mensen maakt 
het werk voor hem bijzonder. En mensen vinden 
hem bijzonder!
Als broeder Christ in 1988 met pensioen gaat, 
blijft hij actief, nu in het vrijwilligerswerk. Met 
belastingaangiftes invullen en correspondentie 



voeren voor mensen van buitenlandse afkomst, 
vult hij een groot deel van zijn dagen en zijn hart. 
Het levert hem mooie vriendschappen op, naast 
de vele die er al zijn.
Op 21 mei 2012 wordt br. Christ van de ene op 
de andere dag ziek. Een spannende periode 
volgt, maar hij knapt langzaam op. Na maanden 
ziekenhuis met steun van medebroeders en 
vrienden mag hij naar zijn nieuwe thuis: terug 
naar Eikenburg waar het ooit begon. Daar 
gaat hij weer aan het werk, nu niet voor zijn 
medemensen maar gericht op zijn eigen herstel. 
Hij is vastberaden om zijn mobiliteit en daarmee 
zijn zelfstandigheid te vergroten.
Deze vastberadenheid is kenmerkend bij elke 



tegenslag die hij daarna krijgt. Een hernia, een 
oogoperatie, diverse longontstekingen… telkens 
weer werkt hij stap voor stap aan herstel. Ook 
letterlijk: door zijn dagelijkse wandeling zo ver 
als mogelijk uit te breiden, met rollator en later 
zelfs met zuurstof.
Toch kenmerkte zijn leven zich niet door die 
tegenslagen maar door positieve dingen: als 
94-jarige broeder zat hij nog achter de computer, 
gebruikte hij een smartphone, maakte hij 
kerstkaarten en persoonlijke verjaardagskaarten, 
schreef hij brieven, genoot hij van bezoek met 
een gebakje en een wijntje, wandelde hij op 
landgoed Eikenburg en maakte hij nog een paar 
mooie reizen.
Br. Christ keek uit naar mijlpalen: zijn 75-jarig 
kloosterjubileum was er daar één van. Die heeft 
hij gehaald en dat is iets om trots op te zijn. 
Honderd jaar worden was de volgende mijlpaal. 
Daar had hij het vaak over. Hij genoot nog van 
het leven. Toch dacht hij ook na over de dood en 
had hij alles voorbereid voor zijn afscheid. Zo 
schreef hij:
“Uit het diepste van mijn hart wil ik de Heer in 
de hemel danken dat ik op deze aarde als mens 
en vooral ook als Broeder van Liefde heb mogen 
leven. Dat ik zoveel genade en vreugde van Hem 
mocht ontvangen. Het was goed, het was mooi.”
Wij danken br. Christ op onze beurt voor alles 
wat hij als mens en als broeder voor ons heeft 
betekend. Rust in vrede! 

Broeder Floribert Carrette 



1948-2021

Broeder Flor, zoals we hem in de omgang 
noemden, heeft kleur gegeven aan de 
congregatie en een stempel van vreugde gedrukt 
overal waar hij passeerde. 
Afkomstig uit Ruiselede, opgegroeid in een 
familie waarbij twee broers en een zuster kozen 
voor het religieuze leven, zette ook de jonge 
Flor de stap naar het klooster en werd novice in 
1968 met eerste professie als Broeder van Liefde 
op 15 augustus 1969. Zijn verdere professionele 
opleiding genoot hij in het Guislaininstituut te 
Gent en als jonge broeder-verpleger kreeg hij 
onmiddellijk na zijn afstuderen in 1972 de niet zo 
gemakkelijke afdeling Sint Dymphna. Het werd 
voor hem een echte leerschool. Tegelijk ontpopte 
hij zich als een medebroeder die zorgde voor de 
nodige animo in de communiteit. Iemand zei 
ooit dat niemand veilig was wanneer Br. Flor in 
de buurt was. Men riskeerde koffielepeltjes in 
de vestzak te vinden, er werden batterijen uit de 
hoorapparaten ontfutseld, er werden RX-platen 
genomen waar een verloren kruisje zogezegd 
in de maag van een patiënt werd opgemerkt 
of een broeder werd op weg gezonden met een 
aantal bakstenen in zijn valies. Samen met Br. 
Henri Fransen was hij meer dan vindingrijk 
om anderen te plagen. Maar het gaf warmte 
en gezelligheid in het gemeenschapsleven van 
een communiteit met toen overwegend jonge 
broeders.
In 1974 muteerde Broeder Flor voor een eerste 
maal en ging het richting Dave waar hij 



diensthoofd werd van de toenmalige O-dienst, 
en een jaar nadien in Zelzate waar hij hoofd 
werd van de Vita-kliniek. Ook hier was de 
dagelijkse toewijding aan de zieken doorspekt 
met anekdoten die tot op vandaag nog verder 
worden verteld. Wellicht was de imitatie van de 
toenmalige provinciale overste om telefonisch 
de mutatie van de overste aan te kondigen, wel 
het meest gewaagd. Daarna kon iedereen ermee 
lachen.
In 1982 werd Br. Flor gevraagd om naar Beernem 
te verhuizen waar hij diensthoofd werd van de 
kliniek en het jaar nadien directeur ‘nursing’. 
Daar leerde hij naast de concrete zorg voor de 
zieken ook de knepen van het leidinggeven, 
en medewerkers vonden steeds een luisterend 
oor bij hun jonge directeur. Hij was dan ook de 
geschikte persoon om in Leuven directeur te 
worden van het Psycho-Sociaal Centrum dat hij 
tien jaar met grote inzet leidde. 
Toen de congregatie in Ronse een huis startte 



voor de opvang van aids-patiënten, en men eerst 
het huis probeerde te runnen met een gezin, werd 
vlug duidelijk hoe noodzakelijk een communiteit 
zou zijn, en er werd in 2000 beroep gedaan op Br. 
Flor om de verantwoordelijkheid van dit nieuwe 
initiatief op zich te nemen. Voor meer dan twintig 
jaar was hij er de drijvende kracht. Zijn zorg voor 
de patiënten en de eerbied die hij opeiste voor 
deze mensen die toen omwille van hun ziekte 
heel vlug gediscrimineerd en gemarginaliseerd 
werden, maakten hem als een kruisvaarder om 
op vele plaatsen te getuigen dat ook deze mensen 
onze zorg, onze eerbied en vooral onze liefde 
nodig hadden. 
Het huis zelf werd echt een gastvrije 
gemeenschap die hij samen met andere broeders 
en met aangesloten lid Jeanine leidde. 
De laatste jaren sukkelde hij wat met zijn 
gezondheid, maar hij bleef trouw tot het einde, 
zijn lijden eerder in stilte dragend. Zijn overlijden 
kwam dan ook bij velen als een verrassing.
We zijn Broeder Flor dankbaar voor zijn 
toewijding als Broeder van Liefde, voor zijn 
liefde voor de zieken die hij gans zijn leven nabij 
is geweest en die hij waarlijk als zijn broers en 
zussen beschouwde. Zijn korte getuigenissen in 
het toenmalige tijdschrift “Jong Karitas” werden 
door velen gesmaakt en dat was zijn wijze om 
ons charisma met velen te delen. Zijn leven in 
gemeenschap was voor hem heilig, en op zijn 
echt unieke wijze gaf hij met de saus van de 
humor smaak aan het dagelijkse leven onder 
broeders. Dat alles werd gedragen door trouw 
gebed en een onwankelbaar vertrouwen dat 
de Heer wel zou voltooien wat hij vanuit eigen 



krachten probeerde te realiseren.
Broeder Flor mag nu intreden in dat grote 
mysterie van Gods liefde. Wat de drijvende 
kracht was in zijn religieus leven, mag hij nu ten 
volle ervaren als een geschenk dat God hem zelf 
zal geven. God is liefde, en dat hebben velen via 
Br. Flor ook hier op aarde mogen ervaren.

Broeder Lambert Stouten 
1929 -2021

Een beminnelijke broeder is van ons 
heengegaan. Samen met zijn broer Marcel 
kwamen ze vanuit het Limburgse Rekem naar 
de Broeders van Liefde, en terwijl Marcel als Br. 
Lucied een zeer toegewijde broeder-verpleger 
werd en later directeur van een psychiatrisch 
ziekenhuis en eerder jong overleed, werd 
Lambert als Br. Wenceslas een even toegewijde 
broeder-onderwijzer, en later ook directeur en 
overste en zelfs novicemeester. 
Na zijn professie in 1948 voleindigde hij zijn 
studies als onderwijzer en moest dan – zoals 
het toen nog de gewoonte was – het vaderland 
dienen, om begin 1952 zijn eerste benoeming 
te ontvangen als leerkracht in het juvenaat 
in Leuven. De eerste jaren werd het Leuven, 
Hasselt en terug Zwijnaarde, om dan in 1954 
in Sint-Niklaas de studie van regentaat aan te 
vangen die hij glansrijk beëindigde in 1957 als 
regent wetenschappelijke vakken. Br. Lambert 
zou verder verbonden blijven aan de juvenaten 



en dat in Sint-Michiels-Brugge, Sint-Truiden 
en Leopoldsburg, telkens als leerkracht, als 
juvenistenmeester en als directeur. Na 25 jaar 
toewijding en ervaring in de vorming van 
jongeren, werd hem in 1982 de delicate opdracht 
van novicemeester toevertrouwd, en zoals steeds 
aanvaardde Br. Lambert deze nieuwe opdracht 
op zijn gekende enthousiaste wijze. Hij zou 
ieder jaar minder jongeren zien binnentreden 
in de congregatie, wat hem zeker bekommerde. 
Maar diegenen die hij mocht begeleiden zowel 
als juvenist, als postulant en later als novice, 
zullen steeds met veel genoegen, eerbied en 
dankbaarheid blijven spreken over hun immer 



vriendelijke en dienstbare meester. Vanaf 1986 
tot 2002 pendelde Br. Lambert tussen Gent en 
Turnhout om er overste te zijn van verschillende 
communiteiten tot hij in 2002 gevraagd werd 
om de overste te worden van het klooster-
rusthuis Sint-Jan in Zelzate. Met eenzelfde zorg 
en toewijding werd hij nu de bekommerde 
begeleider van zijn ouder-wordende 
medebroeders. Na een korte tussenpauze in 
Beernem kwam hij terug in Zelzate om er nu 
zelf te rusten. Hij bleef er echter de dienstbare 
medebroeder, steeds bereid de andere te helpen 
in de vele kleine noden die het ouder-worden met 
zich meebrengt. 
Broeder Lambert was een authentieke Broeder 
van Liefde, die zijn roeping op een heel unieke 
en persoonlijke wijze gestalte wist te geven, 
met als grootste kenmerk zijn onberekenende 
dienstbaarheid. Zijn trouw aan zijn dagelijks 
gebedsleven was spreekwoordelijk en het is daar 
dat hij steeds meer de diepte van zijn geroepen-
zijn als religieus mocht ontdekken. Dit werd 
de bron van zijn toewijding en de kracht van 
waaruit hij alles kon aanvaarden en daarin de 
wil van God kon ontwaren. Hij hield van zijn 
gemeenschap en zijn gemeenschap hield van 
hem. Hij leefde intens mee met wat er in de 
congregatie wereldwijd gebeurde en verheugde 
zich in de vele nieuwe initiatieven die jonge 
broeders behartigden. Wanneer hij op bepaalde 
momenten het wel wat moeilijk had om zijn 
ouder-worden te aanvaarden, wist hij dit steeds 
opnieuw te overwinnen en vond inspiratie in 
zijn religieuze roeping en zending om iedere 
levenssituatie te aanvaarden en er echt het beste 



van te maken.
Het is in deze geest dat hij de grote stap heeft 
gezet naar de heerlijkheid van de Vader. Het is 
een stap die hij een gans leven heeft voorbereid 
door zich iedere dag opnieuw veilig te weten 
in Gods handen. Hij is nu aangekomen op de 
uiteindelijke bestemming van zijn leven en 
we zijn zeker dat hij ook daar met vreugde zal 
worden verwelkomd. We kunnen alleen maar 
dankbaar zijn voor dit mooie leven dat Br. 
Lambert aan de congregatie heeft geschonken 
en waarin hij zijn diep geluk heeft mogen vinden 
en waarmee hij zovele anderen gelukkig heeft 
gemaakt.

Broeder Antonius Nelson 
Sembiring,  
1967 -2021

Broeder Antonius Titus Nelson Sembiring, beter 
bekend als Br. Anton, kwam oorspronkelijk 
uit Simalungun, Noord-Sumatra, waar hij op 2 
september 1967 werd geboren. In 2009 trad hij, 
als postulant van de Broeders van Liefde, toe in 
de communiteit van Sint Paulus in Yogyakarta. 
Na zijn vorming sprak hij op 26 februari 2014, 
op 42-jarige leeftijd, zijn eerste geloften uit, die 
hij in 2020 bezegelde met de eeuwige geloften. 
In zekere zin zou je kunnen zeggen dat hij een 
late roeping was, maar niet later dan onze eerste 
broeder Bernard De Noter, die op 60-jarige 
leeftijd toetrad!



Br. Anton had eerst zijn filosofiestudies afgerond 
voordat hij toetrad tot de Congregatie en werkte 
als begeleider bij het jongerenpastoraat, onder 
verantwoordelijkheid van het aartsbisdom 
Jakarta. Tijdens zijn leven als broeder werd hij 
leraar aan onze basisschool in Yogyakarta en 
verhuisde daarna naar Purwokerto, waar hij 
dezelfde dienstverlening deed in de middelbare 
school. In 2018 kreeg Br. Anton Sembiring 
een nieuwe toewijzing in Panti Sahabat Kita, 
in Purworejo en gaf hij ook godsdienstles 
op de middelbare school. Hij voerde zijn 
taken uit in alle oprechtheid en met volle 
verantwoordelijkheid.
Hij maakte goed gebruik van zijn vrije tijd door 
allerlei artikelen te schrijven die in verschillende 
katholieke tijdschriften stonden, en hij gaf 
ook retraites in de scholen van de Broeders en 
andere Congregaties. In 2019 trad hij toe tot het 
vormingsteam en bezocht hij vaak verschillende 
parochies en scholen bij activiteiten ter 



bevordering van roepingen. Hij was een broeder 
vol vreugde en hij stond dicht bij de jongeren. 
Veel van zijn oud-leerlingen genoten van zijn 
aanwezigheid en van het charisma dat altijd 
gekenmerkt werd door Caritas. Daarom waren we 
enorm bedroefd toen hij op 21 april 2021 overleed. 
Beste Br. Anton, we zullen u vriendelijkheid en 
oprechtheid altijd blijven herinneren, en moge 
God u op de beste plek in de hemel zetten, terwijl 
je ook voor ons bidt.
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