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EDITORIAAL

Wat leert ons Charles de
Foucauld?

O

p 15 mei werd Charles de Foucauld met
negen anderen door Paus Franciscus op
het Sint-Pietersplein in Rome onder grote
belangstelling heilig verklaard. Hij was alvast de
meest bekende van de groep, wat duidelijk werd
bij het gejuich dat uit de massa opsteeg op het
moment dat de Paus de akte van heiligverklaring
voorlas en de naam Charles de Foucauld
uitsprak.
Een heiligverklaring is voor mij steeds een
moment om even dieper in te gaan op het leven
van deze persoon en me de vraag te stellen wat
hij of zij voor ons vandaag kan betekenen. Het
is deze vraag die ik ook hier wil stellen, en dit
uitdrukkelijk gericht tot de Congregatie van de
Broeders van Liefde.
Zijn jeugd kan zeker niet als voorbeeldig
worden beschreven. Hij eindigde bij de laatsten
in de militaire academie en werd later zelfs
uit het leger gezet wegens wangedrag. Maar
diep in hem leefde een verlangen naar iets
groots, iets absoluuts. Dit vertaalde hij in een
ontdekkingsreis naar Marokko, waar hij een
hoogstaande geografische studie samenstelde.
Hij werd ervoor vereerd door de Société de
Géographie in Parijs. Van een losbandig leven
had hij reeds een eerste stap gezet naar een
leven met een doel. Maar dat was voor hem nog

niet voldoende. Vanuit zijn verlangen naar het
absolute zocht hij naar iets meer. Later schreef
hij het volgende over die periode: “Ik deed het
slechte, maar ik beminde het niet. Gij liet mij
een smartelijke leegte gevoelen, een droefheid
zoals ik nog nooit had ondervonden. Elke
avond opnieuw, als ik weer alleen thuis was,
overviel zij mij. Ik werd erdoor met stomheid
en diepe neerslachtigheid geslagen tijdens
bijeenkomsten die men feesten pleegt te noemen.
Ik was er zelf de organisator van, maar zodra zij

begonnen waren, zat ik er met botte tegenzin en
onbeschrijfelijke verveling bij.” Het is alsof wij
hier een bladzijde lezen uit Belijdenissen van
Augustinus.
Alles kantelde bij de ontmoeting met abbé
Huvelin in 1886, die hem doet neerknielen,
biechten en hem daarna de Heilige Communie
toedient. Het werd het begin van zijn eigenlijke
roeping. “Zodra ik begrepen had dat God
bestaat, begreep ik meteen dat ik niets anders
kon doen dan voor Hem alleen leven.” Het is dit
laatste dat hij op de meest radicale wijze heeft
proberen waar te maken. Het werd voortaan een
onvermoeid zoeken hoe hij op de beste wijze
Jezus kon navolgen en echt leven als Jezus van
Nazareth.
Hij verbleef eerst zeven jaar als broeder bij de
Trappisten; eerst in Frankrijk en later in Syrië,
waar de armoedige levensstijl, waarnaar hij
zo verlangde, zeker geen probleem was. Maar
toch bleef zijn verlangen uitgaan naar meer. Hij
trok naar Nazareth, waar hij als klusjesman en
tuinman bij de Zusters Clarissen leefde in een
klein hok in de tuin en veel tijd besteedde aan
stille aanbidding voor het Heilig Sacrament. Het
werd voor hem een bewust afstand doen van
ieder maatschappelijk aanzien om echt te gaan
leven als en tussen de armsten. Hij droomde
ervan dit ideaal met anderen te kunnen delen, en
tot tweemaal toe schreef hij een levensregel uit
voor de fraterniteit die hij De Kleine Broeders van
Jezus noemde. Maar volgelingen zou hij nooit
krijgen tijdens zijn leven.
Uiteindelijk werd het een leven in de woestijn,

opnieuw in Marokko, te midden van de Toearegs
in Tamanrasset. Hij werd ondertussen tot
priester gewijd, maar vroeg uitdrukkelijk om zijn
priesterschap te mogen uitoefenen in deze meest
afgezonderde plaats waar geen enkele christen
leefde. Om echt één te worden met de mensen
met wie hij het leven deelde, leerde hij hun
taal, en vanuit zijn wetenschappelijke interesse
schreef hij er de eerste woordenboeken en
spraakkunst. Op 1 december 1916 werd hij door
een vijandelijke stam vermoord en na een aantal
jaren leek hij volledig vergeten te zijn. Maar
toch groeiden geleidelijk gemeenschappen van
broeders en zusters die zijn ideaal probeerden
na te leven, en vandaag zijn er wereldwijd
verschillende groepen die de nu heilige Charles
de Foucauld als hun stichter beschouwen. Ze
lijken als de vruchten te zijn van het kleine
zaadje dat in de aarde viel op deze 1ste december
1916. “Als de graankorrel niet in de aarde valt,
blijft hij alleen, maar als hij sterft, brengt hij veel
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vrucht voort” (Joh. 12, 14).
In een tekst daterend van 1905 omschrijft Charles
zelf heel gevat hoe hij het leven van een kleine
broeder ziet. “In alles en voor alles moet ge het
leven van Nazareth in zijn eenvoud en grootheid
tot voorbeeld nemen: geen bepaalde kleding –
zoals Jezus te Nazareth; geen ‘slot’ – zoals Jezus
te Nazareth; geen verblijf ver van de bewoonde
wereld, maar in de nabijheid van een dorp –
zoals Jezus te Nazareth; nooit minder dan acht
uren arbeid per dag – zoals Jezus te Nazareth;
geen grote stukken grond, zelfs geen grote
aalmoezen, maar in alles de grootste armoede
– zoals Jezus te Nazareth… Bidt als Jezus, zoveel
als Jezus; besteedt, zoals Hij deed, veel tijd aan
het gebed… Zoals Hij ook aan de handenarbeid
een belangrijke plaats inruimde, een tijd die niet
voor het gebed verloren gaat, doch daaraan ten
goede komt. Het leven van Nazareth kan overal
worden geleid: leeft het daar waar het voor uw
evennaaste het nuttigst kan zijn.”
Dit werd voor Charles de basis voor een frisse,
totaal nieuwe invulling van het godgewijde
leven. Leven in diepe verbondenheid met
Jezus met grote aandacht voor de aanbidding
van het Allerheiligste Sacrament. Leven
in verbondenheid met mekaar, in kleine
‘fraterniteiten’ waar men een zeer eenvoudig
broederlijk leven leidt. Leven in sterke
verbondenheid met de mensen door met hen
het dagelijkse werk te delen. Het zijn de aloude
grondwaarden van het godgewijde leven die
een radicale en tegelijk zeer vereenvoudigde
invulling kregen. Hier klinkt een uitnodiging om

ons de vraag te stellen hoe het gesteld is met deze
drie pijlers van het godgewijde leven in ons eigen
leven, in het leven van onze gemeenschappen, in
het leven van de congregatie in haar geheel.
Zijn groot verlangen naar de eenzaamheid om
met Jezus alleen te zijn, bracht bij hem geen
afzondering van de medemensen teweeg, maar
integendeel een totale gegevenheid om hen
te helpen, met hen het leven echt te delen en
in ieder Jezus zelf te ontmoeten. In zijn klein
kapelletje bracht hij drie muurschilderingen
aan: een afbeelding van het Heilig Hart, een
afbeelding van de Heilige Familie en een
afbeelding van het bezoek van Maria aan
haar nicht Elisabeth. Het Heilig Hart was voor
hem de uitdrukking van de liefde tot Jezus, de
aanbidding van Jezus. “Heel ons wezen en al
onze ogenblikken, alle kloppingen van ons hart
behoren aan God, want alles komt van Hem en
bestaat slechts door Hem.” Wie liefde zegt, zegt
navolging. Het Heilig Huisgezin was de navolging
van Jezus in zijn verborgen leven, bestaande uit
gehoorzaamheid, handenarbeid, nederigheid.
“Het is mij onmogelijk de liefde te begrijpen
zonder het nastreven van de gelijkenis en zonder
de behoefte te delen in al de kruisen.” Het bezoek
van Maria aan Elisabeth was Jezus uitdragen
naar alle mensen. “Wat gaat Maria doen bij
haar bezoek aan Elisabeth? Zij gaat op reis om
Johannes te heiligen, hem de Blijde Boodschap te
brengen, hem te evangeliseren, hem te heiligen,
niet door haar woorden, maar door Jezus bij hem
te brengen, tot in zijn woning.”
Charles leefde als een eremiet, maar tegelijk met

een vurig verlangen Jezus uit te dragen tot aan
het uiteinde van de wereld. “Ik ben bereid tot aan
het uiteinde van de wereld te gaan, en te leven
tot op de dag van het laatste oordeel: om Jezus
en zijn Evangelie te verbreiden.” Hij was dan
ook dag en nacht beschikbaar voor allen die op
hem beroep deden, en de rest van de tijd die nog
overbleef, knielde hij voor het Heilig Sacrament.
Een tekst die me enorm trof en die ik vond
in een vroege uitgave met een aantal teksten
van Charles wil ik jullie niet onthouden. “Het
volmaakte leven bestaat in de innerlijke en
uiterlijke navolging van Jezus: innerlijk door
onze ziel gelijkvormig te maken aan de zijne;
uiterlijk door één van de drie levensvormen
te beleven waarvan Hij het voorbeeld heeft
gegeven: het verborgen leven (Nazareth),

Het volmaakte leven bestaat in de
innerlijke en uiterlijke navolging
van Jezus: innerlijk door onze
ziel gelijkvormig te maken aan
de zijne; uiterlijk door één van
de drie levensvormen te beleven
waarvan Hij het voorbeeld heeft
gegeven: het verborgen leven, het
kluizenaarsleven, het openbaar
leven.

het kluizenaarsleven (de veertig dagen in de
woestijn), het openbaar leven (de drie jaren van
zijn prediking). Deze drie levenswijzen zijn even
volmaakt, omdat ze alle drie beleefd werden
voor Jezus die als God steeds even volmaakt was
op alle tijdstippen van zijn aardse leven.” Het
is alsof Charles ons uitnodigt om een keuze te
maken tussen één van deze drie levenswijzen. Ze
zijn natuurlijk verschillend, maar wanneer we
dan van meer nabij het leven zelf van Charles in
ogenschouw nemen, ontwaren we er in feite de
drie levenswijzen in. Hij streefde ernaar om Jezus
in zijn verborgen leven radicaal te volgen; hij
streefde ernaar om Jezus in de woestijn te volgen,
en wel zeer letterlijk; en ten slotte werd hij een
zich totaal wegschenkende mens, zoals Jezus
open voor ieder die bij hem aanklopte.
Even verder lezen we: “Ik zie heel duidelijk,
zodat ik er niet meer aan kan twijfelen, dat mijn
roeping, de wil van God, is: dat ik Hem navolg
in de volmaakte gelijkvormigheid aan zijn leven.
Mijn enige maatstaf is de liefde.”
In ieder leven zal er een stuk woestijnervaring
aanwezig moeten zijn, tijd, goede tijd die we aan
God en God alleen besteden, die we biddend
doorbrengen bij Jezus, en misschien worden we
erbij opgeroepen om meer aandacht te besteden
aan de stille aanbidding voor het Allerheiligste
Sacrament.
In ieder leven mogen we het verborgen leven van
Jezus navolgen, door ons leven te heiligen in de
meeste gewone dagelijkse bezigheden. Wellicht
is onze broedergemeenschap de plaats om dit bij
voorkeur waar te maken.

Ten slotte worden we allen geroepen om Jezus na
te volgen in zijn liefdevol en zorgend aanwezig
zijn in de wereld, met een speciale aandacht voor
de armen en de zieken, zo wezenlijk voor ons
charisma van de caritas als Broeders van Liefde.
Ieder moment zal zijn eigen tijd hebben en zijn
specifieke invulling ontvangen, maar steeds
zal het gaan over het navolgen van Jezus. Het is
deze boodschap die de nieuwe heilige, Charles
de Foucauld, ons vandaag wil meegeven. We
kunnen er alleen maar dankbaar om zijn! ¶
Br. René Stockman

ETHIOPIË

Eerste Ethiopische
broeders met eeuwige
professie

V

oor de Zalige Isidore Bakanja regio
in Ethiopië was 7 mei 2022 was een
heuglijke dag. Na precies twaalf jaar
aanwezigheid in Ethiopië legden de eerste drie
Ethiopische broeders hun eeuwige professie
af. Broeder Elias en Broeder Yoannes Mamo
vertelden me dat ze op 17 oktober 2010 van
Hosanna naar Addis Abeba kwamen om er
kennis te maken met de Broeders van Liefde en,
onder de leiding van Br. Stan Goetschalckx, hun
eerste stappen zetten in de congregatie. In 2009
was er reeds een eerste kandidaat uit Ethiopië
via Tanzania zijn noviciaat gestart. Hij was de
wegbereider voor de andere kandidaten die hun
weg vonden naar de congregatie. Het zou een
lange weg worden, maar ze hielden vol! Een
jaar later werd de stichting in Ethiopië officieel
erkend door de congregatie en startten de
kandidaten met de vorming. In 2014 konden we
de eerste groep vanuit Ethiopië in ons noviciaat
in Nairobi verwelkomen. Broeders Elias, Yoannes
en Paulos behoorden tot deze eerste groep,
en na twee jaar noviciaat en zes jaar tijdelijke
geloften werden ze aanvaard om zich voor
eeuwig te binden als religieuze broeder in onze
congregatie.
Wanneer ze twaalf jaar geleden de weg aflegden

van Hosanna naar Addis Abeba, legden ze nu
symbolisch deze weg opnieuw af, maar ditmaal
van Addis naar Hosanna, het vicariaat van waar
ze afkomstig zijn, om samen met hun familie
en hun vele vrienden deze belangrijke stap in
hun leven te zetten. En dat ze er vele vrienden
hebben, getuigde de grote opkomst voor hun
professie. Het werd een echte getuigenis voor de
congregatie in dit vicariaat.
Op de vooravond van de professie hadden
we een lang onderhoud met de bisschop van
het vicariaat Hosanna, Mgr. Noel Seyoum
Fransua, en werden herinneringen van de
voorbije twaalf jaar opgehaald. Reeds heel
vlug na onze start in Ethiopië werden we
ingeschakeld in het apostolaat, misschien wel
te vlug. De aartsbisschop van Addis Abeba,
Kardinaal Berhaneyesus Souraphiel, drong
aan om de verantwoordelijkheid op te nemen
van het psychiatrisch centrum in Gefersa

nabij Addis. Gerund door de overheid en
toevertrouwd aan de katholieke Kerk, zocht de
aartsbisschop een congregatie om dit centrum
te leiden. Verschillende congregaties waren
reeds aangezocht, maar weigerden toen ze de
situatie zagen. De patiënten zaten nog steeds
in een bouwvallige, oude kazerne. Er was een
nieuwbouw, maar nog niet in gebruik en het
personeel leek heel weinig geïnteresseerd
en nog minder gemotiveerd. Het zou dus een
zware opdracht worden voor de broeders die
we samenbrachten uit verschillende andere
Afrikaanse regio’s om dit apostolaat op te starten.
We slaagden er toch in de patiënten heel vlug
in de nieuwbouw over te brengen en echt hun
levenssituatie fundamenteel te verbeteren. Maar
het bleef een moeilijke opgave om het bestaande
personeel te stimuleren, temeer daar we nog
geen Ethiopische broeders konden inschakelen.
Uiteindelijk werd het contract niet vernieuwd en
verlieten we Gefersa, echter met een dankbaar
gevoel dat we de levenskwaliteit van de patiënten

aanzienlijk hadden kunnen verbeteren.
Ondertussen was er de bisschop van Awassa,
Mgr. Migliorati, die ons vroeg om mee te
helpen in de jongerenpastoraal en ons een
communiteitsgebouw aanbood waar ook
studenten konden verblijven. We konden er
verschillende jaren rustig verblijven dankzij de
goede relatie met de bisschop. Op zijn initiatief
trokken de broeders naar Yirgachefe waar ze
een project van de Salesianen overnamen en er
startten met een opvang van kinderen met een
mentale beperking. Een mooi initiatief dat tot op
vandaag de waardering van de lokale bevolking
geniet.

Wanneer ze twaalf jaar geleden
de weg aflegden van Hosanna
naar Addis Abeba, legden ze nu
symbolisch deze weg opnieuw
af, maar ditmaal van Addis naar
Hosanna, het vicariaat van waar ze
afkomstig zijn, om deze belangrijke
stap in hun leven te zetten.
Een volgende stap was het vicariaat van
Gambela, waar een Italiaanse vrouwelijke
geneesheer samen met een Spaanse
verpleegkundige, beiden Maria genaamd,

reeds verschillende jaren het medisch centrum
in Ambo leidden en met grote toewijding
bedienden. Ze beslisten naar hun land terug te
keren en via het vicariaat kwamen ze aankloppen
bij de Broeders van Liefde, wat leidde tot de
overname van de begeleiding van het medisch
centrum. Ondertussen werd de opvolger van de
overleden bisschop van Awassa, Mgr. Roberto
Bergamaschi, de bisschop van Gambela, zodat
we met hem een goede samenwerking konden
voortzetten.

De laatste stap was het vicariaat van Nekemte,
waar een vroegere generale assistent van
de Lazaristen bisschop werd, Mgr. Vargesse
Thottamkara, en die op zijn beurt kwam
aankloppen bij de congregatie om mee te helpen
in een medisch centrum en een kleuterschool.
Ook hier werd na overleg een positief antwoord
op gegeven, maar de recente onlusten in het land
deed de overname enige vertraging oplopen.

We mogen natuurlijk onze twee huizen in Addis
Abeba niet vergeten: het regionaal huis, dat
zowat de draaischijf is van de congregatie in
Ethiopië, en het huis in Mekanisa, dat vooral als
vormingshuis dienst doet.
De eeuwige professie van onze drie broeders
was ook een gelegenheid om het vicariaat van
Hosanna te leren kennen, en ook daar klonk
de vraag om er als congregatie aanwezig te
komen, verwijzend naar het feit dat ze reeds
verschillende broeders schonken aan de
congregatie. We krijgen dus meer vragen dan we
kunnen beantwoorden, maar we blijven open en
dromen om ook in de toekomst als het ware in de
bakermat van de congregatie in Ethiopië effectief
aanwezig te komen.
We zijn vooral dankbaar voor de verschillende
broeders uit andere regio’s die zich mee inzetten
in de verschillende apostolaatsprojecten in
Ethiopië, en niet het minst voor Br. Gilbert, die
er als regionale overste echt buitengewoon mooi
werk verricht in de begeleiding van de jonge
groep broeders en ook in de verdere uitbouw
van de regio, zowel structureel als inhoudelijk.
Want misschien is dat wel het geheim van het
zogenaamde succes, als we dit woord hier mogen
gebruiken: dat men er angstvallig op toeziet dat
met de kwantitatieve groei ook de kwalitatieve
groei mee evolueert. We kunnen alleen maar
hopen dat we de volgende jaren nog meer lokale
broeders mogen verwelkomen die samen met
de broeders uit de andere regio’s een levende
getuigenis geven hoe we als internationale

congregatie ook lokaal onze missie kunnen
verwezenlijken, die zoals steeds en overal
dezelfde blijft: Gods liefde uitstralen speciaal
naar hen die helemaal geen liefde ervaren. ¶
Br. René Stockman

TANZANIA

Sterke getuigen van
liefdevolle zorg

D

e dag tussen het einde van de retraite en
de eeuwige professie van vijf broeders
in Tanzania was een gelegenheid om
een bezoek te brengen aan onze drie gekende
apostolaatsvelden in de Sint-Dominicusregio:
Marumba, Maendeleo en Bangwe. Drie namen
die natuurlijk abstract blijven voor hen die de
regio niet kennen, maar voor hen die er reeds
kennis mee maakten, gaat het hart zeker even
harder kloppen.
Op onze terugweg van Kasulu, waar we de
retraite mochten geven aan de broeders,
naar Kigoma, maakten we een eerste stop.
De aanduiding aan de geasfalteerde weg: ‘BR
Marumba’ vertaalden we maar als ‘Bad road
to Marumba’. Gelukkig regende het niet en
konden we ongehinderd de berg oprijden. Na
een eerder desolaat landschap kwamen we plots
aan een mooi aangeplant bos en daar stond
de aanwijzing: ‘Saint Dymphna Psychiatric
Rehabilitation Center’. Even verder, als in een
oase, mochten we de eenvoudige gebouwen
ontwaren van ons klein psychiatrisch centrum,
waar we door Br. Marc, de enige Belgische
broeder nog actief in Tanzania, werden
verwelkomd. Met hem wandelden we door
het centrum, dat we eerder een tehuis mogen
noemen. Daar ontmoetten we verschillende

patiënten, die zich heel spontaan kwamen
voorstellen. Eén ervan, Mathias, is reeds
verschillende jaren in het tehuis en kwam er in
een totaal verwaarloosde situatie aan. “Ik was
zeer ziek toen ik hier aankwam, had niemand
meer die nog naar mij omkeek. Maar zie, nu
ben ik genezen en werk ik hier met Br. Marc.
Ik zorg voor het onderhoud en ik ben hier zeer
gelukkig.” Het is met fierheid dat deze man tot
ons sprak, en ook met grote dankbaarheid. Het
klonk als een verrijzenisverhaal, een verhaal
dat we al zo dikwijls hebben mogen horen bij
onze bezoeken aan onze voorzieningen voor
geestelijke gezondheidszorg wereldwijd. Even
verder ontmoetten we een oud moedertje, die
juist door een van de verpleegkundigen een bad
heeft gekregen. Met haar rollator komt ze naar
ons gestrompeld, maar met eenzelfde glimlach
op het gezicht. Zij is een van die chronische
patiënten die haar oude dag in het tehuis mag
doorbrengen en die hier rust heeft gevonden.
Ook zij werd letterlijk van de straat opgeraapt.
Maar dan zien we een patiënt die maar pas is
opgenomen. Hij zit er met fel opgezwollen en
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vervormde handen, en met nog duidelijke sporen
van de boeien die hij een ganse tijd heeft moeten
dragen. Hij werd hier bevrijd van zijn boeien en
geleidelijk zal ook zijn leven opnieuw opklaren.
Br. Marc heeft er vertrouwen in dat deze man
binnen een paar weken genezen naar zijn familie
zal mogen terugkeren. Vader van acht kinderen
die door zijn eigen kinderen in de boeien werd
geslagen: het is een tragisch verhaal. Maar de
eerste stap is gezet: de boeien werden gebroken
en nu zal, mede door de rustgevende omgeving
die Marumba uitstraalt, ook deze man de
verrijzenisvreugde in zich mogen ervaren. Drie
ontmoetingen die beklijven en die woordeloos
ons charisma van de caritas gestalte geven. Dank
dat ik hier als een Broeder van Liefde deze drie
mensen mocht ontmoeten.
Aangekomen in Kigoma stoppen we bij een
oud huis waar het uitgangsbord ‘Maendeleo’
aanduidt. Een jeugdcentrum waar alles begon
toen Br. Stan met een groep vluchtelingen uit
Rwanda hier in Kigoma aankwam. Het huis
werd hem beschikbaar gesteld door het bisdom
en hij startte er een open huis waar iedereen
welkom was. Het werd een jeugdcentrum van

Maendeleo Youth Centre, Kigoma, Tanzania

een heel speciale soort. Want naast jongeren die
er overdag kwamen om er begeleid te worden,
werden er jongeren opgenomen die letterlijk op
de straat leefden, maar ook een paar ouderen
die ook hier van de straat werden opgeraapt en
zieken die na een tijd kwamen aankloppen. Het
werd een huis met een open deur, waar iedereen
welkom was en er een thuis mocht ervaren.
Maendeleo bestaat nu reeds meer dan 25 jaar, en
nog steeds is het getrouw aan zijn beginfilosofie,
die door Br. Stan heel gevat werd samengevat:
“Wanneer iemand in nood aan de deur komt
aankloppen, zal God ons tegelijk de middelen
sturen om deze persoon te helpen.” Vele jongeren
ontdekten hier de rijkdom van ons charisma van
de caritas door een periode effectief mee te leven
met deze mensen en geleidelijk te mogen ervaren
dat ze er geroepen werden om echt een broer van
hen te worden, verantwoordelijk voor het welzijn
van deze medemensen. Wat een leerschool die
jongeren van vandaag echt zo nodig hebben.
In de binnenkoer zitten de bewoners van
Maendeleo me op te wachten, en Br. Venance
stelt ze aan mij voor. Er zijn gekenden, die ik er
reeds vele jaren mag ontmoeten, onder andere
Babu, zowat de ouderdomsdeken van het tehuis.
Er is nu ook een groep jonge meisjes die hier
naailessen komen volgen en de basisbegrippen
van boekhouding om zich zo voor te bereiden
om in de nabije toekomst een eigen klein
naaiatelier te kunnen openen. Na hun opleiding
zullen ze een naaimachine meekrijgen onder
de voorwaarde dat ze daarna een deel van de
opbrengst meebrengen naar het centrum, om
zo ook andere jonge meisjes de kans te geven

zich voor te bereiden op hun beroepsleven. De
groep jongens zingt het gekende Maendeleo-lied
als verwelkoming en vertellen dat ze dankzij de
ondersteuning die ze hier ontvangen, mogen
studeren. Ten slotte zijn er onze vrienden die
hier een echte thuis mogen vinden en door die
jongeren liefdevol worden omkaderd. Babu blijft
in zijn waan reeds meer dan twintig jaar beweren
dat al zijn koeien zijn gestolen, en hij mag het
hier blijven zeggen zonder tegengesproken te
worden. Ik zag hem reeds twintig jaar geleden
als een zeer oude man, en hij is het nog steeds.
Wat is het geheim dat het deze man zo goed blijft
gaan? Het is om wat hier in Maendeleo leeft.
We eindigen vandaag in Bangwe, dat vanuit
Maendeleo is gegroeid en dat nu een opvang is
voor jongeren met een verstandelijke beperking.
Vandaag is het rustig, want zij die naar het
dagcentrum komen zijn reeds naar huis. Alleen
de vijftien die er ook ’s nachts verblijven zijn

Sheltered Home Bangwe, Tanzania

er aanwezig. Onmiddellijk word ik als het ware
meegesleurd naar de boerderij waar een van
de jongeren me kennis wil laten maken met de
varkens waarvoor hij zorgt. Voortdurend wil hij
mij omhelzen en me in de greep houden, zodat
ik bijna moet bevrijd worden uit zijn wurggreep.
Het is zijn manier om zijn vreugde te uiten
wanneer iemand op bezoek komt. Een andere,
die tegelijk een fysieke en auditieve handicap
heeft, troont mij mee naar zijn naaimachine
en fier toont hij hoe goed hij kan naaien. In het
kleine communiteitshuis vertelt Br. Jonas me dat
er momenteel een 40-tal kinderen in Bangwe
zijn, waarvan een aantal naar de gewone lagere
school gaan. Jawel, inclusie heeft ook hier zijn
intrede gedaan. Maar voor de meesten is het
tehuis zelf hun thuis waar ze de dag doorbrengen
en door de broeders worden begeleid. Hier
worden de grote theoretische concepten over
orthopedagogie omgezet in heel concrete
handelingen die opnieuw getuigen van ons
charisma van de caritas. Het is de liefde voor
deze kinderen die hier primeert en echt de basis
vormt voor de begeleiding.

Drie ontmoetingen die beklijven en
die woordeloos ons charisma van de
caritas gestalte geven. Dank dat ik
hier als een Broeder van Liefde deze
drie mensen mocht ontmoeten.

Vanuit deze bezoeken kijken we nog intenser
naar de eeuwige professie van onze vijf broeders
die voor morgen is gepland. Deze broeders zullen
voortaan dit charisma van de caritas proberen
te incarneren en echte verrijzenismensen
worden om de vreugde van het perspectief op de
verrijzenis naar anderen voor te leven en door
te geven. Ze hebben allen de leerschool van
Marumba, Maendeleo en Bangwe doorlopen en
zijn er geslaagd. Het zal hun eeuwig engagement
zeker kleuren! ¶
Br. René Stockman

BELGIË

In memoriam
Broeder Godfried Bekaert
(1953-2022)

B

eminde Broeder Godfried,

Het was in 1968 dat we mekaar voor
het eerst mochten ontmoeten, tijdens een
bezinningskamp in Sint-Job-in-’t-Goor. Als
14-, 15-jarigen deelden we er ons geheim aan
mekaar mee dat we broeder wilden worden. En
zo geschiedde. Op 15 augustus 1972, nu 50 jaar
geleden, sprak u voor de eerste maal uw geloften
uit in de congregatie van de Broeders van Liefde,
en voortaan zou u als religieuze broeder door het
leven gaan.
Na de professie, die ik een jaar later uitsprak,
waren we samen als student in het Guislain,
en we mochten er mekaar beter leren kennen
en echte vriendschap laten groeien. Het waren
zalige jaren als voorbereiding op ons later
apostolisch leven. Voor u werd het de ziekenzaal,
waar u ons aller geliefde Broeder Clariet mocht
vervangen. Voor mij werd het verder studeren,
tot ik met grote vreugde terug naar het Guislain
mocht komen om er als directeur te dienen. Ook
al was onze verhouding op professioneel vlak
anders, we bleven gewoon medebroeders en
we waren gelukkig samen ons ideaal te mogen
verwezenlijken. Uw zorg voor de zieken op de

ziekenzaal was zonder limiet. Het werd dag en
nacht bereid zijn om de zieken letterlijk aan hun
ziekbed nabij te zijn. Hoevelen heeft u er mogen
helpen in hun overgang naar een beter leven bij
de Heer. Dit heeft uw leven blijvend getekend.
Maar u verlangde meer, u verlangde naar
een radicaler leven van dienstbaarheid aan
de armsten. Een kort verblijf bij de Broeders
Missionarissen van Liefde van Moeder Teresa
in Parijs opende voor u nieuwe perspectieven.
Maar u wou dit realiseren als Broeder van Liefde,
trouw aan het charisma waarvan uw leven steeds
meer doordrongen werd. Nooit zal ik die morgen
vergeten dat we langer dan gewoonlijk aan de
ontbijttafel bleven napraten, en waar de idee
rijpte om hier in Gent voor de armsten te zorgen.
Het werd de conceptie van het project dat later de
veelzeggende naam “Huize Triest” zou krijgen,
waar u, samen met Br. Clariet, zovele jaren een
vader, een moeder, een broeder was voor de

armsten die u allen bij naam kende. Het waren
uw kinderen, die rijkelijk mochten delen in uw
overgrote liefde voor hen. Niets was teveel voor u,
hen dienen was uw enig verlangen. Huize Triest
werd een begrip in de congregatie en ook in Gent,
en met de vele vrijwilligers werd gemeenschap
gevormd naar het beeld van de eerste christenen,
zoals we ze kennen uit de Handelingen van
de apostelen: samen bidden, samen delen
van hetgeen men zelf mocht ontvangen. Met
de stichting van Huize Triest werd iets nieuws
geboren in de congregatie, in aanvang niet door
allen begrepen, een profetische hertaling van
ons charisma, waarbij we naar de periferie van
de huidige maatschappij trokken, om een woord
dierbaar aan Paus Franciscus te gebruiken. Het
werd een en-en-situatie: trouw blijven aan de
bestaande apostolaatswerken, maar toch open
voor de nieuwe noodsituaties en daar op een
edelmoedige wijze antwoorden voor te zoeken
en ook te vinden. Broeder Godfried, u heeft hier
op een profetische wijze gestalte gegeven aan
een nieuwe invulling van ons charisma van de
caritas, en het deed u pijn om later te zien hoe

Het waren uw kinderen, die rijkelijk
mochten delen in uw overgrote
liefde voor hen. Niets was teveel
voor u, hen dienen was uw enig
verlangen.

van dit ideaal werd afgeweken. Mensen die
alles in vaste structuren willen gieten, doden
de nodige vrije ruimte om de liefde echt te laten
groeien.
Maar ook het Oosten bleef roepen, en het
verlangen om toch eens het graf van Moeder
Teresa in India te kunnen bezoeken werd de
aanleiding voor een totaal nieuw engagement, of
beter een verderzetten in India van uw charisma
waarvan u steeds dieper en inniger doordrongen
was. Het was met een zekere twijfel dat u Huize
Triest uit handen gaf, maar tegelijk toonde u een
grote bereidheid om te gaan waar de congregatie
u vroeg. Neen, gehoorzaamheid was voor u
geen ijdel woord, ook al bleef de band met uw
moederhuis “Guislain” als een niet-doorgeknipte
navelstreng bewaard.
Voor de jonge broedergemeenschap in India
werd u een levend voorbeeld hoe men het ideaal
van de caritas gestalte moest geven. Meer dan
door woorden was uw eigen levenswijze een
veilige gids voor de vele jonge broeders die we
er mochten verwelkomen. Uw aandacht voor
een gedegen gebedsleven als bron van een
even gedegen apostolische inzet toonde u zelf
dagelijks bij de broeders en bij de zieken die er
werden verzorgd. Later werd de dienstbaarheid
nog uitgebreid naar de ganse Aziatische
provincie en trok u naar de verschillende regio’s
om er de broeders aan te moedigen en erover te
waken dat ons charisma er zuiver en enthousiast
werd beleefd.
De laatste jaren ontving u zelfs de
verantwoordelijk voor de ganse congregatie om

er als generaal raadslid te dienen, en dat in niet
gemakkelijke omstandigheden.
Terugkijkend naar die 50 jaar leven als Broeder
van Liefde mag ik stellen dat er geen moment
was dat we niet op de een of andere wijze een
deel van de weg samen mochten afleggen. Wat
een inspiratie, aanmoediging en broederlijke
genegenheid heb ik al die jaren van u mogen
ontvangen. Het was en is, om het met de
woorden van de psalmist te zeggen “toch
goed, toch heerlijk, om als broeders en zusters
eendrachtig samen te wonen. Als kostelijke
olie is het op Aärons hoofd, die neerdruipt in
de baard en van de baard op de kraag van zijn
kleed. Als dauw is het, dauw van de Hermon, die
neerdruipt op de Sionsberg. Ja, daar schenkt de
Heer zijn zegen: leven voor altijd” (Psalm 133).
Leven voor altijd, daar bent u nu ingetreden,
in de heerlijkheid van Gods liefde, waarvan
uw leven als een pelgrimstocht was, steeds
verlangend om bij de Heer aanwezig te zijn en in

zijn liefde te mogen toeven.
Toen het lijden u totaal onverwachts overviel,
heeft u zoals de Heer in Getsemani gebeden dat
deze kelk aan u zou mogen voorbijgaan. Maar
onmiddellijk heeft u er de eigenste woorden van
de Heer aan toegevoegd: “Maar niet mijn wil,
maar Uw Wil geschiede.” Het was het refrein
geworden van uw leven dat u nu gewoon kon
herhalen met een grote evidentie, ook en vooral
op dit moment dat alles aan het wankelen ging.
Wanneer heel uw leven al een toonbeeld was van
groot geloof, heeft u dit nog op een bijzondere
wijze met ons willen delen in uw lijden en de
wijze dat u afscheid nam van het leven, om,
naar uw eigen woorden, de poort binnen te gaan
waar de Heer op u zou wachten. Dank u, Broeder
Godfried, voor deze ultieme getuigenis van
geloof, hoop en liefde.

Beminde Medebroeders en Familieleden van
Broeder Godfried, speciaal zijn geliefde zuster
en broers en schoonzussen, het is inderdaad met

veel pijn in het hart dat we afscheid nemen van
onze geliefde, zeer geliefde broer, maar tegelijk is
het alsof hij ons ook nu meetrekt en ons de weg
wijst naar de bestemming waar we allen eens
zullen mogen arriveren en ons dat vertrouwen
schenkt dat we geen vrees mogen hebben,
want sterven is, zoals Teresia van Lisieux het
zo gevat uitdrukte, het ware leven binnengaan.
Ons fysiek samenzijn met Broeder Godfried is
nu afgebroken, maar wordt verdergezet in een
spiritueel samenzijn over de grenzen van de
dood heen. En omdat zijn liefde tot ons allen
zo groot is, mogen we zeker zijn dat hij ons zal
blijven liefhebben, misschien nog meer, vanuit
zijn eeuwige verblijfplaats bij de Heer, die hij
zo hartstochtelijk hier op aarde heeft liefgehad.
We kijken allen uit naar dit wederzien in het
hiernamaals. Broeder Godfried, tot weerziens en
maak ook voor ons een goede plaats gereed bij de
Heer. ¶
Afscheidswoord op de begrafenis
Br. René Stockman

BURUNDI

De Passie van de Heer in
het Neuropsychiatrisch
Centrum van Kamenge

O

p 15 april 2022 kwam Zijne Excellentie
Monseigneur Dieudonné Datonou,
apostolisch nuntius in Burundi, naar
het Neuro-psychiatrisch Centrum van Kamenge
(CNPK) om de kruisweg en de passie van onze
Heer te vieren met de ziekenhuispatiënten en
hun verzorgers. Een week eerder had hij via
de pastoor van de parochie van Sint-Jan de
Doper van Gihosha en onze regionale overste,
broeder Emile Nibigira, om deze gelegenheid
gevraagd. In aanwezigheid van de regionale
overste, de directeur-generaal van het centrum,
broeder Herménégilde Nduwimana, en alle
andere aanwezige broeders, begonnen we met
de liturgie van de dag die werd voorgegaan door

de apostolische nuntius vergezeld door pater
Raymond, de assistent-econoom van het bisdom
Bujumbura die tevens onze kapelaan is.
In zijn homilie, in het Frans uitgesproken
en simultaan vertaald in het Kirundi, drukte
Monseigneur Dieudonné zijn nabijheid tot de
zieken uit, die hij aanspoorde om te begrijpen
dat de moeilijkheden of het lijden dat ons treft,
niet het laatste woord over ons hebben. Daarna
spoorde hij de zieken aan om altijd te hopen op
de overwinning van het kruis, zoals Christus,
wiens lijdensweg wij toen vierden. Hij spoorde
ons ook aan niet te wanhopen, maar alles aan
God toe te vertrouwen, in het volste vertrouwen.

De volgende dag schonk de apostolische nuntius
verschillende levensmiddelen aan het centrum
voor de patiënten. Op Paaszondag werd al het
voedsel uitgedeeld dat direct te consumeren
was. De rest wordt bewaard in de reserves
van het CNPK. De patiënten verheugden zich
de Verrijzenis van de Heer op een bijzondere

manier te vieren, en ze waren Zijne Excellentie
Monseigneur Dieudonné Datonou dankbaar voor
zijn daad van vrijgevigheid.
De regionale administratie en die van het
Neuropsychiatrisch Centrum van Kamenge
danken de apostolische nuntius in Burundi
voor deze evangelische getuigenis, uniek in
de geschiedenis van ons centrum sinds de
oprichting in 1979. ¶

Br. Michel Nahayo

DOSSIER: KERK

Waar gaat de Kerk
naartoe?

U

it statistieken blijkt dat de kerkelijke
evenwichten naar elders verschuiven.
Indien de Kerk in Europa oud lijkt en
de aanwezigheid afneemt, is de groei in andere
continenten verrassend.
Tot nu toe was de ‘zwarte paus’ de naam die aan
de generaal van de Jezuïeten werd gegeven om
zijn ‘bijzonder gewicht’ en vanwege het belang
van de Orde gesticht door Sint-Ignatius. Maar
als statistieken ons helpen om de toekomstige
wereld voor te stellen, dan is het misschien niet
absurd om te veronderstellen dat uit een volgend
conclaaf een zwarte paus tevoorschijn kan komen,
maar dan zwart in de betekenis van een Afrikaan.
Deels journalistieke profetie, maar wat meer telt,
is de cijfergegevens te lezen en te interpreteren.
Hier komen de gegevens van de Annuario
pontificio 2020 (Pauselijk Jaarboek 2020) en de
Annuario Statistico della Chiesa 2018 (Statistisch
Jaarboek van de Kerk 2018) ons te hulp, kostbare
instrumenten begin maart verspreid door de Sala
Stampa Vaticana (Vaticaanse Persdienst).

Continenten met twee snelheden
Welnu, de cijfers bevestigen een trend die al
enige tijd aan de gang is, volgens dewelke de
continenten in de wereld zich ten opzichte van

de verspreiding van het katholieke geloof in
twee snelheden bewegen: een toename is er in
Afrika (en daarbij, in een kleinere omvang, in
Azië), terwijl Europa en Amerika achterblijven,
in sommige gevallen schaamteloos. Het gaat niet
om een recent fenomeen. Reeds in 2013, door
een vergelijking te maken tussen de situatie van
1978 en die van 2011, constateerde het tijdschrift
Civiltà Cattolica dat “het aantal katholieken veel
is toegenomen, en eveneens hun structuren,
vooral in Afrika en Azië, terwijl het aantal is
afgenomen in Europa. Het centrum van de
katholiciteit lijkt zich resoluut te bewegen in de
richting van de Nieuwe Continenten en Landen.”
De meest recente gegevens bevestigen deze
tendens. Tussen 2013 en 2018 is het aantal
katholieken gestegen van 1,254 miljard naar 1,329
miljard, met een absolute vermeerdering van 75
miljoen eenheden, wat overeenkomt met een
stijging van 6%. Op het einde van 2018 maken de
katholieken 18% van de wereldbevolking uit. In
Amerika maken de katholieken percentsgewijs
twee derde van de totale bevolking uit (63,7 per
100 inwoners); volgen Europa met 39,7; Oceanië
met 26,3; vervolgens Afrika met 19,4; en Azië met
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3,3 katholieken per 100 inwoners. Als we echter
kijken naar de trends op de middellange termijn,
zien we dat de Afrikaanse realiteit in opkomst is.
Reeds de Annuario Statistico della Chiesa van
2016 (geactualiseerde versie van 2014) toonde
aan dat in het decennium 2005-2016 het aantal
gedoopten was toegenomen met 41%, ruim
boven het groeipercentage van de bevolking.

De profetie van Jenkins
Wie de werken van Jenkins kent, een scherpe
waarnemer van de trend van het katholicisme
wereldwijd, weet dat deze Amerikaanse
wetenschapper, co-directeur van het Programma
van historische studies over religie van de Baylor
University, Afrika betitelt als het meest belovende
land voor het mondiale katholicisme, tenminste
op numeriek gebied, met in het achterhoofd
landen als de Democratische Republiek Congo
en Nigeria. In een interview in 2018 aan de krant
L’Avvenire deed Jenkins deze voorspelling: “Met
alle respect voor de omslag die Franciscus heeft
gemaakt, wil ik graag zeggen dat de werkelijk
memorabele gebeurtenis de verkiezing van
een Afrikaanse paus zal zijn.” Verder schreef
Jenkins in Chiesa globale, la nuova mappa (Emi
2014): “In 1900 had Afrika 100 miljoen inwoners,
6% van de wereldbevolking. In 2005 heeft het
aantal Afrikanen het miljard bereikt, 15% van de
mensheid. In 2050 zal de Afrikaanse bevolking
tussen 2 tot 2,25 miljard bedragen, bijna een
kwart van de wereldbevolking.” En hij vervolgt:
“Bij het begin van de twintigste eeuw waren
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de meest katholieke landen Frankrijk, Italië en
Duitsland. Binnen dertig jaar zullen het Brazilië,
Mexico en de Filipijnen zijn.”
De Democratische Republiek Congo zal in
projectie hetzelfde aantal katholieken hebben
als de Verenigde Staten vandaag. Voorspellingen
worden gedaan om te worden weerlegd, maar
indien de trends worden bevestigd, is het
gemakkelijk in te beelden dat het gelaat van
de katholieke Kerk in enkele decennia in een
extreem betekenisvolle manier zal veranderen.

De pastorale werkers ‘made in Africa’
Het officiële communiqué dat de verspreiding
van de Annuario Pontificio 2020 en het
Annuarium Statisticum Ecclesiae vergezelde,
stelde met betrekking tot Afrika: “Het
geografische gebied met het grootste potentieel
om in de pastorale diensten te voorzien, wordt
bevestigd. Wanneer het aantal priesters in
ogenschouw wordt genomen in de tijdspanne
tussen 2013 en 2018 kunnen we vaststellen dat

hun aantal ruim toeneemt van 1400 eenheden in
de eerste periode om zich dan te stabiliseren en
dan een daling te tonen in de laatste drie jaar.
In tegenstelling tot het wereldgemiddelde is de
evolutie van het aantal priesters in Afrika en Azië
“vrij geruststellend”, met respectievelijk +14,3%
en +11%, terwijl het in Amerika stabiel blijft rond
een gemiddelde van ongeveer 123.000 eenheden.
Vooral Europa en Oceanië zijn de gebieden
waar de globale inkrimping te verwachten
is, aangezien zij in 2018 een daling van 7%,
respectievelijk iets meer dan 1% laten zien ten
opzichte van de voorgaande 5 jaar.
Ook het aantal seminaristen in de wereld
consolideert zich met een trend van een lichte
en graduele vermindering. De kandidaten tot
het priesterschap gaan in totaal van 118.251
eenheden in 2013 tot 115.880 in 2018, met een
globale variatie in de orde van -2%. Vooral
Europa (-15,6%) en Amerika (-9,4%) worden door
de achteruitgang getroffen. Uitzondering – ook
hier – is Afrika, dat een toename kent van 15,6%.
Nemen we de geprofeste religieuzen in
ogenschouw: de cijfers tonen een “sterke
afname” met een achteruitgang van 7,5%
tussen 2013 en 2018 (van ongeveer 694.000
eenheden in 2013 naar minder dan 624.000),
maar deze achteruitgang heeft betrekking op
drie continenten (Europa, Oceanië en Amerika)
met betekenisvolle negatieve variaties (-15% in
Europa, -14,8% in Oceanië en -12% in Amerika).
In tegenstelling is “in Afrika en Azië de toename
zeker blijvend”, meer dan 9% voor Afrika en +
2,6% voor Azië.
Laat ons overgaan tot de geprofeste religieuzen

niet-priesters. De crisis neemt niet af: tussen
2013 en 2018 spreken we over -8% (van meer
dan 55.000 eenheden naar minder dan 41.000).
Ook in dit geval is de neerwaartse trend echter
gemeenschappelijk voor de verschillende
continenten, maar opnieuw met uitzondering
van Afrika en Azië waar daarentegen variaties
van een tegengesteld teken aanwezig zijn,
respectievelijk van +6,8% en +3,6%.
Een slotbemerking in het thema van het
‘apostolische personeel’: het feit dat decennia
lang het overgrote deel van de roepingen
voortkwam uit religieuze instituten en
congregaties uit niet-Europese continenten lijkt
vandaag zonder meer bevestigd wanneer we de
geografische herkomst van de mannelijke en
vrouwelijke oversten nader bekijken: ook een
element dat dient voor verdere reflectie over de
verandering die zich in de katholieke Kerk op
mondiaal niveau voltrekt.

Opgepast voor de cijfers
“In het geval van Afrika zijn de statistieken
misleidend, vooral die welke het aantal
gedoopten verabsoluteren.” Stefano Picciaredda,
auteur van het hoofdstuk gewijd aan Afrika
in het rijke boekdeel Il cristianesimo ai
tempi di papa Francesco, verschenen bij
Laterza in 2018 onder de redactie van Andrea
Riccardi, waarschuwt voor het gevaar van een
oppervlakkige of triomfalistische lezing van
de gegevens. “Ten zuiden van de Sahara”,
verduidelijkt Picciaredda, “wordt een zeer sterke

mobiliteit geregistreerd van gelovigen van de
ene naar de andere Kerk.” De gelovige, die
misschien is ingewijd en opgegroeid in het geloof
in een katholieke omgeving, bevindt zich voor
een hypertrofisch christelijk aanbod, dat niet
enkel voorkomt uit de traditionele, evangelische,
gereformeerde Kerken, maar bovenal uit de
zogenaamde ‘ontwakende Kerken’ of neoprotestantse, volgens een andere controversiële
omschrijving. Het staat evenwel vast dat als
we de Afrikaanse christenen als een geheel
beschouwen, met inbegrip van de verschillende
Kerken en denominaties, we een inhaalbeweging
zien van een eeuw – zoals een recent nummer
van het prestigieuze International Bulletin of
Mission Research signaleerde: in 2018 heeft
Afrika met 599 miljoen gelovigen zowel LatijnsAmerika (voor eeuwen het meest christelijke
continent in de wereld), dat ‘stopt’ op 597
miljoen, alsook Europa, op de derde plaats met
550 miljoen, overtroffen.
Afrika, vandaag het meest belovende continent
voor de toekomst van het christendom, is niet
immuun voor een virus dat veel verspreid is in
de wereld, de zogenaamde ‘theologie van de
welvaart’, die de idee koestert van het welzijn
(zowel fysisch als economisch) als een teken van
de goddelijke zegen. In een artikel geschreven
met vier handen, Teologia della prosperità. Il
pericolo di un ‘Vangelo diverso’, gepubliceerd in
nr. 4034 van het tijdschrift La Civiltà Cattolica
in 2018, hebben pater Antonio Spadaro en de
Argentijnse presbyteriaanse pastor Marcelo
Figueroa duidelijk gemaakt dat de “theologie
van de welvaart” heeft wortel geschoten in

Centraal-Amerika (in landen zoals Guatemala
en Costa Rica) en ze heeft een echt bolwerk in
Brazilië, met l’Igreja Universal do Reino de Deus.
Maar, zoals gezegd, ook Afrika en Azië zijn reeds
besmet: exemplarisch zijn de voorbeelden van de
Oegandese Miracle Center Cathedral en, voor wat
betreft Zuid-Korea, de beweging van de pastor
Paul Yonggi Cho.
De bijdrage van Civiltà Cattolica documenteert
goed dat het vooral de armen zijn die de
voornaamste slachtoffers zijn van deze distorsie
van de evangelische boodschap: “Ze verergert
niet alleen het individualisme en doet het
solidariteitsgevoel teniet, maar zet de mensen
ook aan tot een wonderbaarlijke houding waarbij
alleen het geloof welvaart kan brengen, en niet
het sociale en politieke engagement. Daarom
bestaat het risico dat de armen, die gefascineerd
worden door dit pseudo-evangelie, gevangen
blijven in een politiek-maatschappelijk vacuüm
dat andere krachten gemakkelijk in staat
stelt hun wereld vorm te geven, waardoor ze
onschadelijk en weerloos worden.”

De uitdaging van de megalopolis
Een fenomeen waarmee de Kerk steeds meer
geconfronteerd wordt is dat van de megalosteden, dit zijn de steden met meer dan 10
miljoen inwoners. In 2017 waren er 33, waarvan
er 26 gelegen zijn in ontwikkelingslanden. In
2030 zullen er 6 meer zijn (volgens gegevens van
het World Economic Forum). Die zullen 15% van
het BBP van de wereld produceren en daar zal

9% van de bevolking van de planeet verblijven.
Met uitzondering van Chicago zullen anderen
zich aan de periferie van de Westerse wereld
bevinden: Bogota (Colombia), Chennai (India),
Luanda (Angola), Bagdad (Irak), Dar es Salaam
(Tanzania). De stad met de meeste inwoners in
2030 zal de hoofdstad van Indonesië, Jakarta
zijn, met ongeveer 35 miljoen inwoners, en
Tokio, in Japan, dat dicht bij dat cijfer ligt. Op de
derde plaats Karachi in Pakistan, met ongeveer
32 miljoen inwoners, gevolgd door Manilla,
hoofdstad van de Filipijnen, met 30 miljoen en
door Caïro, in Egypte, met 29 miljoen inwoners.
Ook de Kerk ondervraagt zich over de betekenis
en de gevolgen van dit fenomeen. Ze heeft dat
bijvoorbeeld gedaan in Latijns-Amerika, met een
continentale ontmoeting van stadspastoraal,
gehouden in Guadalajara, in Mexico in oktober
2018 op het initiatief van pater Benjamin Bravo,
die zich sedert geruime tijd bezighoudt met deze
thematiek.

Het purper van de periferie
Aangezien de Kerk meer en meer buiten Europa
kijkt, moet ook de hiërarchie veranderen.
Eén van de meest evidente processen van
globalisering van de katholieke gemeenschap
bestaat in de geografisch-culturele verruiming
van het kardinalencollege, dat dankzij
Franciscus steeds universeler wordt (vandaag
zijn 67, de helft van het totaal, kardinalen door
hem gecreëerd). Eind 2019 is de situatie als volgt:
50 Europeanen (waaronder 20 Italianen), 23

Latijns-Amerikanen, 17 Afrikanen, 14 Aziaten,
12 Noord-Amerikanen, 4 Oceaniërs. De prelaten
van het Oude Continent zijn nu minder dan de
helft van het totaal aantal van de kiezers (het
waren er 60 op 115 in het conclaaf van 2013),
terwijl de Latijns-Amerikanen de Italianen
hebben voorbij gestoken. Met zijn zesde
consistorie heeft paus Franciscus in totaal 70
kardinalen-kiezers gecreëerd: 26 Europeanen. 15
Latijns-Amerikanen, 11 Aziaten, 10 Afrikanen, 5
Noord-Amerikanen, 3 Oceaniërs. Voor de eerste
maal, reeds van 2017, hebben Kerken met een
beperkt aantal gelovigen, dankzij de Argentijnse
pontifex, een vertegenwoordiging gevonden in
de ‘Senaat van de Kerk’: dat is het geval voor
Myanmar, Bangladesh, Maleisië, Kaapverdië,
Haïti, Togo, de Centraal-Afrikaanse Republiek en
Mauritius.

De gemeenschap van Pinksteren
Het gelaat dat de universele Kerk aanneemt,
bij wijze van besluit, is steeds meer gevarieerd,
pluriform en ‘gekleurd’. Met het voortschrijden
van de tijd, moeten we op een evidente manier
vaststellen wat Petrus reeds verkondigde bij
het begin van christelijke geschiedenis in de
Handelingen 10, 34-35: “Nu besef ik pas goed dat
er bij God geen aanzien des persoons bestaat,
maar dat uit welk volk ook ieder die Hem vreest
en het goede doet, Hem welgevallig is.”
De Blijde Boodschap is voor ons, Europeanen
– zonen van een Kerk die soms moe en oud

lijkt, met het risico van afasie en onbeduidend
te worden in confrontatie met de uitdagingen
van morgen – dat in de wereld zoveel Kerken
staan te bloeien die we een tijdlang jonge Kerken
noemden, maar die vandaag, ondanks alles, hun
rijpheid en hun benijdenswaardig dynamisme
tonen.

De Blijde Boodschap is voor ons,
Europeanen, dat in de wereld
zoveel Kerken staan te bloeien
die we een tijdlang jonge Kerken
noemden, maar die vandaag,
ondanks alles, hun rijpheid en
hun benijdenswaardig dynamisme
tonen.
Een bemoedigend teken hiervan is de missionaire
ijver die sommigen van hen tonen door niet
alleen priesters en zusters naar het Westen te
sturen, maar, nu steeds vaker, naar alle delen
van de wereld, in het teken van een globalisering
van de verkondiging die het mysterie van
Pinksteren actueel maakt. ¶
Gerolamo Fazzini

NIEUWS UIT HET GENERAAL BESTUUR

Nieuws uit het Generaal
Bestuur
Tijdens de week van 20 april konden we
voor de eerste maal opnieuw een generale
raadsvergadering hebben in fysieke
aanwezigheid van de raadsleden in Rome.
We stonden natuurlijk stil bij het overlijden van
Br. Godfried Bekaert, generaal raadslid, die op 20
maart ll., na een eerder kortstondige maar hevige
ziekte, overleed. Elders in dit nummer staan we
stil bij het rijkgevulde leven van onze dierbare
medebroeder.
Volgende thema’s kwamen aan bod:
• Fracarita International: de werking werd
geëvalueerd en er werd besloten de equipe
te versterken met een aantal broeders uit
het Zuiden die naar het centraal bureau in
Brugge zullen komen meehelpen. Als eerste
werd Br. Ernest Ciza uit Goma (DR Congo)
aangesproken om stafmedewerker te worden
bij Fracarita International. Tevens werd het
strategisch plan goedgekeurd dat door dhr.
Paul Segers werd ontwikkeld, die vanaf nu
ook de algemene coördinator wordt van
Fracarita International.
• Servant Leadership Team: er werd een

overzicht gegeven van het proces dat binnen
de congregatie wordt gevoerd om de structuur
en de inhoud van de werking van de
congregatie op alle niveaus te doorlichten.
• Vergadering met de provinciale en regionale
oversten: van 29 augustus tot en met 9
september wordt in Rome een vergadering
gepland waarop alle provinciale en regionale
oversten worden uitgenodigd. Wegens de
pandemie kon deze vorig jaar niet doorgaan.
Als themata werden weerhouden: opvolging
van de moties van het generaal kapittel
van 2018; uitdagingen voor de congregatie
vandaag (met uiteenzetting van Andreas
Machnik); opvolging van de werking van
het Servant Leadership Team; zorg voor
het religieus en materieel patrimonium; de
zorg voor solidariteit; roepingenanimatie;
aangesloten leden; aanpassing van de
constituties.
• Ierland: op uitnodiging van de regionale
raad van de Sint-Jozefregio (Ierland en
Verenigd Koninkrijk) zal de generale overste
met de provinciale overste van Europa
naar Ierland gaan om er het voorstel voor
structuuraanpassing te bespreken. Gezien de
leeftijd van de broeders wordt uitgekeken om
de apostolaatswerken op een verantwoorde
wijze door te geven, en dit met een grote
bezorgdheid dat het charisma binnen het
apostolaat kan worden bewaard.
• Filipijnen: in de Filipijnen wordt in Bicol het

bestaande psychiatrisch centrum omgevormd
tot een college, en dat in samenwerking
met de lokale overheid. De zorg voor
psychiatrische patiënten wordt ambulant
voortgezet.
• Dispensaties: aan de volgende broeders
met eeuwige geloften werd dispensatie van
hun religieuze geloften verleend: Br. Bosco
Ndabekuranye (Rwanda), Br. Theophile
Luenge (DR Congo – Loreto), Br. Pascal
Murunguto (DR Congo – Loreto), Br. Namaan
Gill (Pakistan), Br. Gerard Kitengie (DR Congo
– Loreto).
• Aanvragen voor eeuwige geloften:
verschillende broeders dienden hun aanvraag
in om hun eeuwige geloften uit te spreken in
2023. De procedures werden gestart.
• Sint-Vincentiusregio: teneinde tot een
definitieve regeling te komen in het conflict
rond de aanwending van de gelden uit de
verkoop van congregationele goederen,
installeerde het Vaticaan een gemengde
commissie die voor een eerste maal
samenkwam op 13 mei.

NIEUWS UIT DE HUIZEN

BURUNDI

Eerste Burundese eeuwige
professies in eigen regio
Op zaterdag 9 april 2022 spraken twee broeders
in Bujumbura hun eeuwige professie uit en dat in
aanwezigheid van de generale overste, Br. René
Stockman.
Broeder Marcus Ciza en Broeder Grégoire Mukito,
beiden afkomstig van Burundi en behorend tot
de Sint Charles Lwanga regio, vervolmaakten
na hun spirituele vorming hun professionele
opleiding in ons Internationaal Scholasticaat in
Nairobi (Kenia) en zijn nu gereed om hun missie
in de congregatie aan te vangen.

Voor de Burundese regio was het een heuglijke
dag om als recent opgerichte zelfstandige regio
hun eerste eeuwige professie van twee broeders

uit de eigen regio te kunnen vieren.
We wensen de twee broeders van harte welkom
in de congregatie en we bidden dat ze mogen
volharden in hun roeping.

TANZANIA

Eeuwige professies in
Kigoma
Op donderdag 2 juni 2022 mocht de congregatie
van de Broeders van Liefde in Kigoma (Tanzania)
vijf broeders ontvangen die hun eeuwige
professie uitspraken en aanvaard werden door de
generale overste, Br. René Stockman.
De bisschop van Kigoma, Mgr. Joseph Mlola,
ging voor in de plechtige eucharistie in de recent
vernieuwde kathedraal.
Br. Aloise Kafimbwi, Br. Daniel Kashinje, Br.
Franciscus Mbega, Br. Richard Mufwaya en
Br. Simoni Mgalla mochten na hun jarenlange

vorming deze stap zetten die hen bindt voor het
leven als Broeder van Liefde.
We wensen vooral de Sint Dominic regio
(Tanzania) geluk met deze broeders en hopen dat
ze samen met hun medebroeders het charisma
van de caritas mogen verspreiden in Tanzania.

TANZANIA

Het nieuwe onderkomen
van het Kigoma Training
College
Op zaterdag 28 mei 2022 opende Br. René
Stockman, generale overste van de Broeders van
Liefde en voorzitter van Fracarita International,
het nieuwe hoofdgebouw van het Kigoma
Training College. Deze heuglijke gebeurtenis
is van bijzondere waarde voor de verdere
ontwikkeling van het college, dat momenteel

600 studenten telt binnen de opleidingen voor
maatschappelijk werkers, verpleegkundigen,
medisch assistenten, farmaceutisch assistenten,
juridisch assistenten en assistenten in de
gemeenschapsontwikkeling. Dankzij de steun
van het Comité Vrienden van de Broeders van
Liefde in België wordt de bouw van klaslokalen,
een apotheek en accommodatie voor de
studenten voortgezet.

TANZANIA

De ‘laatste steen’
voor een nieuw
gemeenschapsgebouw in
Kasaka

Op diezelfde dag werd de ‘laatste’ steen gelegd
voor het nieuwe communiteitsgebouw voor
de broeders die werken in het psychiatrisch
centrum St.-Cornelius in Kasaka nabij Kigoma.
Momenteel worden de laatste fondsen gezocht
om het gebouw te voltooien, zodat de broeders in
de buurt van hun apostolaat kunnen blijven. Dit
project werd mogelijk gemaakt met de steun van
het Comité Vrienden van de Broeders van Liefde,
de Congregatie van de Broeders van Liefde en
Propaganda Fide te Rome.

BELGIË

Diploma-uitreiking in
Moerzeke
Op woensdag 29 juni 2022 verdedigden zeven
studenten die de opleiding ‘Sociale leer van
de Kerk’ afrondden, hun eindverhandeling in
Moerzeke.
Onder het voorzitterschap van Br. René
Stockman, voorzitter van het International
Institute Canon Triest, in aanwezigheid van
Prof. Gaetan de Simone, vertegenwoordiger van
de Pauselijke Universiteit Lateranen te Rome,
en in aanwezigheid van de respectievelijke
promotoren, mochten vier Broeders van Liefde,
één Broeder van Sint Jozef uit Burundi en twee
Zusters Abizeramariya met succes hun studies
afronden.
In aanwezigheid van de lesgevers en staf van
het instituut, de overige studenten en vrienden
van de broeders werden ’s avonds tijdens

de graduatieplechtigheid in Moerzeke de
voorlopige diploma’s uitgereikt. Verschillende
sprekers benadrukten het belang van het in
toepassing brengen van de sociale leer van
de Kerk in het dagelijkse leven en daarmee
andere medegelovigen te helpen om met
duidelijke argumenten stelling te nemen in
de vele probleemgebieden die in onze huidige
maatschappij aanwezig zijn.
In september start een nieuwe tweejarige
opleiding die leidt tot ‘Master in de sociale leer
van de Kerk’.

ROEMENIË

Fracarita Roemenië steunt
hulp aan Oekraïense
vluchtelingen via Effata
Medewerkers van Effata, een educatief centrum

voor kwetsbare kinderen in Timisoara in
Roemenië, in 2001 mede opgericht door Br.
René Stockman en nog steeds opgevolgd door

Fracarita International, hebben in maart 2022
een actieplan op touw gezet om Oekraïense
kinderen en hun families die hun thuisland zijn
ontvlucht te ondersteunen. Deze steun bestaat
voornamelijk uit sociale en psychologische
hulp, maar ook materiële hulp zoals kleding,
voedsel, speel- en verzorgingsmateriaal wordt
via donaties verstrekt. Fracarita Roemenië,

onderdeel van de Fracarita International koepel,
besloot dit Effata initiatief financieel mogelijk te
maken.

AANGESLOTEN LEDEN

ROME

Nieuwe aangesloten leden
in Rome

Op 15 juni legden twee nieuwe aangesloten
leden, de heren Jos Leysen en Paul Segers, in
Rome hun eerste beloften af als aangesloten lid
van de Broeders van Liefde. Tijdens de mooie
eucharistieviering hernieuwden ook drie andere
aangesloten leden uit België, namelijk de heren
Werner Van de Weghe, Hubert Pattijn en Patrick
De Pooter, hun beloften in de handen van de
generale overste.
Voorafgaand aan deze viering werd een dag van
recollectie gehouden, waarbij werd stilgestaan
bij ons charisma en een bezoek werd gebracht
aan het museum van kanunnik Petrus Jozef
Triest, om nader kennis te maken met onze
geschiedenis en onze spiritualiteit.

Er zijn nu negen aangesloten leden verbonden
aan de Vincentiuscommuniteit in Rome, daar
de Roemeense aangesloten leden ook tot deze
gemeenschap behoren. Wij bidden voor alle
aangesloten leden dat zij mogen blijven groeien
in hun relatie met God en in het ontwikkelen van
meer gevoeligheid voor de armen in hun eigen
levensstaat.

BURUNDI

Getuigenis over het
Vincentiaanse charisma
Onze aangesloten leden uit Burundi, dhr.
Boniface Nyampeta en zijn vrouw Agnès
Niragira, werden door het Internationaal Comité
van de Vincentiaanse Familie, dat werkt aan de
ontwikkeling van Vincentiaans retraitemateriaal,
gevraagd om door middel van een interview
te getuigen van wat het betekent om het

Vincentiaanse charisma te beleven. Zij waren
zeer genereus om hun ervaringen van geloof en
inzet voor de armen te delen, die sterk beïnvloed
waren door het leven van wijlen Br. Antoine
Colpaert. Hij inspireerde hen om aangesloten
lid te worden van de Broeders van Liefde, wat er
uiteindelijk toe leidde dat zij het Vincentiaanse
charisma ontdekten dat hen bezielt in wat zij
doen in hun dagelijks leven. Hun ervaringen
zullen worden verwerkt in het retraitemateriaal
dat wordt voorbereid door het Internationaal
Comité en dat binnenkort beschikbaar zal zijn
in druk en via de website van de Vincentiaanse

Familie. De Vincentiaanse retraitevorm zal
mogelijkheden bieden voor zowel begeleide als
zelfgeleide retraites.

BELGIË

Ontmoeting aangesloten
leden Vlaanderen en
Wallonië
Op 21 mei kwamen een veertigtal aangesloten
leden en broeders van de Congregatie van de
Broeders van Liefde uit België bijeen in Gent, in
het moederhuis van de Broeders van Liefde. Ze
waren afkomstig uit de drie gewesten van België:
Vlaanderen, het Waals Gewest en het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest. De communicatie verliep
in de twee landstalen: Nederlands en Frans.
Normaal gesproken vindt deze bijeenkomst elk
jaar plaats. Door de COVID-19-pandemie kon ze
de vorige jaren niet plaatsvinden. Het doel is te
tonen dat, hoewel we verschillend zijn qua regio
en taal, de aangesloten leden bezield zijn door
hetzelfde charisma, en geïnspireerd door hun
Stichter Vader Petrus Jozef Triest.
De bijeenkomst werd geanimeerd door de
heer Jacques Van Daele, voorzitter van de
Aangesloten Leden van België en diaken. Tijdens
de eucharistieviering becommentarieerde hij het
evangelie van Johannes (Joh. 21, 1-19), waarin
sprake is van de derde verschijning van de
verrezen Heer aan zijn leerlingen. Dit gebeurde
aan de oever van het Meer van Tiberias, toen de

leerlingen de hele nacht hadden gevist en niet
één vis hadden gevangen; Jezus zei hun hun net
uit te werpen aan de rechterkant van de boot. Ze
deden dit en vingen zoveel vis dat hun netten
begonnen te scheuren.
Een aangesloten lid, de heer Charles Karemano,
presenteerde de lijst van vroegere en met
toekomstige activiteiten aan de Franstalige
aangesloten leden en mevrouw Lies deed op
haar beurt hetzelfde voor de Nederlandstalige
aangesloten leden.
Br. Veron Raes heeft de statuten van de
aangesloten leden in herinnering gebracht en
hen gevraagd voorstellen te doen over wat zij
graag zouden willen dat de broeders samen met
hen zouden verwezenlijken.

IN MEMORIAM

Broeder André Payeur
1961-2022
Reeds enige maanden was Broeder André,
missionaris in Brazilië, ernstig ziek. Tijdens een
sportmanifestatie met de jongeren waar hij als
opvoeder voor zorgde, was hij onwel geworden
en werd hij getroffen door een zware beroerte.
Met veel liefde en tedere zorg werd hij omringd,
niet het minst door zijn medebroeder Eric
Verdegem, maar op 7 februari gingen de poorten
van het eeuwige leven voor hem open.
Broeder André trad in bij de Broeders van Liefde
in Montreal in Canada in 1984 en sprak zijn
eerste geloften uit in 1986. Hij was daarmee de
jongste broeder van de Sint-Anna-provincie en
zou dit ook blijven.
Na zijn noviciaat vertrok hij naar Peru, waar hij
de eerste ervaringen opdeed als missionaris.
Na twee jaar kwam hij terug naar Canada om
er verder te studeren voor gespecialiseerde
opvoeder. Voor enige jaren zou hij in Montreal
blijven, waar hij zijn apostolaat vervulde in
een college van de Broeders van het Christelijk
Onderwijs en later in de “Phare”, een opvang
voor armen gerund door de Broeders van
Liefde. Tegelijk bleef hij dienst bewijzen in
het “Maison Triest”, eveneens in Montreal,
waar hij vooral instond voor de praktische en
technische ondersteuning. Vanaf het begin was
het leven van Broeder André getekend door
dienstbaarheid.

In 1995 werd hem een sabbatjaar aangeboden,
waarbij het verlangen rijpte om opnieuw
missionaris te worden. Ditmaal werd het
Brazilië, waar de congregatie een opvang voor
straatkinderen in Amoreira had overgenomen.
Broeder André werd er een vaste kracht samen
met Broeder Eric. Hij ontpopte er zich als een
geliefde opvoeder bij de kinderen, bij wie hij
een groot vertrouwen genoot. In zijn eenvoud
wist hij af te dalen in hun hart en hen positief
te raken. Velen bloeiden open na een leven van
vagebondisme op straat en vonden doorheen de
zachte hand van Broeder André hun weg terug in

de maatschappij om er een nieuw leven te leiden.
Broeder André werd door allen gewaardeerd,
omwille van zijn eenvoud, zijn nederigheid, en
zijn oprechte liefde voor de kinderen. Hij was
niet de man van vele woorden, maar van stipt
vervullen van zijn opdracht en dit met een grote
gelijkgezindheid. Hij incarneerde een grote
zelfverloochening, vrucht van zijn diep religieus
leven en zijn dagelijkse trouwe aanwezigheid bij
de Heer in gebed.
De maanden dat hij ziek te bed lag toonden vele
van de jongeren die hij had begeleid en ook
de medewerkers hun grote waardering. Hun
verslagenheid was groot toen zij vernamen dat
Broeder André was overleden.
Hij rust nu te midden zijn geliefden in Amoreira,
de plaats waar hij 25 jaar van zijn religieus
leven mocht vertoeven en het beste van zichzelf
geven. Dank u, Broeder André, voor uw groot
voorbeeld van nederige dienstbaarheid en
onvoorwaardelijke liefde als een ware Broeder
van Liefde.

Broeder Normand Lachance
1937-2022
Onze dierbare Broeder Normand heeft ons op 15
februari verlaten na enkele maanden van ziekte.
Hij had een zeer vol religieus leven. Hij kwam
uit een familie van christelijke landbouwers in
St-Benoît de Beauce in Canada. Na zijn lagere
school ontmoette hij een Broeder van Liefde,
een rekruteur, die met hem sprak over de

broederroeping. Zijn ouders lieten hem vrij om te
kiezen en de weg te volgen die de Heer voor hem
had uitgestippeld.
Vanaf het begin van zijn intrede als broeder
kreeg hij verschillende verantwoordelijkheden in
verschillende van onze communiteiten.
Op 1 augustus 1956 trad hij in het noviciaat in
de stad Quebec. Na de voorgeschreven proeftijd
sprak hij op 2 februari 1958 zijn eerste geloften
uit.
In 1958 werd hij als kleermaker aangesteld in het
St-Benoît ziekenhuis in Montréal.
Hij maakte soutanes en verrichte diverse
diensten.
Na een jaar van toewijding werd hij gezonden
naar Mont-St-Bernard de Sorel, een vormingshuis

voor jonge broeders waar hij drie jaar lang zijn
talenten als kok kon ontplooien.
Het jaar daarop bleef hij zijn dienst bewijzen aan
de Pius X School in Sherbrooke, voordat hij in
1963 gevraagd werd om naar de residentie van
onze jonge scholastieke broeders in Montréal te
gaan.
Hij werd door de jonge broeders zeer
gewaardeerd om zijn vreugde en eenvoud. Zij
plaagden hem graag en hij waardeerde dat.
Onze Broeder Normand werd druk bevraagd
door onze verschillende huizen. In 1964 ging hij
waardevolle taken verrichten op de boerderij van
St-Sulpice, onder andere als kok en klusjesman.
In 1970 ging hij naar Beauport (Quebec), een
tehuis van de broeders dat gespecialiseerd was in
geestelijke gezondheidszorg.
Daarna heeft hij verschillende jaren
doorgebracht in de communiteit van StGeorges de Beauce (1970-1995), waar hij
de functie bekleedde van vice-overste en
plaatselijk raadslid. Bij zijn jubileum zeiden zijn
medebroeders: “Als je in de residentie van StGeorges de Beauce aankomt, word je verwelkomd
door een bloemenperk... dat geeft al vreugde! Je
komt binnen en planten lachen je toe en er wacht
je een lekkere maaltijd. Het is Normand die zich
ontfermt over elk van zijn collega’s. De sfeer is
er een van vreugde en sereniteit en men komt er
graag nog eens terug.”
In 1995 begon hij zijn apostolaat aan het StBernard College in Drummondville, voordat hij
in 1997 door onze communiteit in Sorel werd
gevraagd en in 2000 opnieuw door het Accueil
Beau-Rivage in Beauport.

Sinds 2005 verbleef hij in onze communiteit van
St-Sulpice, waar hij zich verdienstelijk maakte
als kok, tuinman, kapper, zanger (lid van het
parochiekoor), decorateur (altijd creatief bij het
versieren van de kapel tijdens de grote liturgische
feesten van het jaar) en als verzorger van de
bloemperken buiten, waar zich de beelden
van de Maagd Maria en de H. Jozef bevinden.
Hij woonde een wekelijkse gebedsgroep bij in
de parochie van Maria Tenhemelopneming,
vergezeld van enkele aangesloten leden.
Hij was jarenlang, samen met een van zijn
medebroeders, een van onze grootste promotors
van onze kalender, die elk jaar werd gedrukt, om
bekendheid te geven aan de Broeders van Liefde
en hun missies.
Onze Broeder Normand verbleef daar tot zijn
overplaatsing in oktober 2019 naar ons nieuwe
verblijf in Huize St-Joseph in Nicolet, waar hij
overleed.
Hij had een grote devotie tot de Maagd Maria en
kreeg de kans om het bedevaartsoord van Onze
Lieve Vrouw in Medjugorje te bezoeken.
Als echte Broeder van Liefde bad en leefde hij
in alle eenvoud ten dienste van zijn broeders
en degenen die hem in zijn apostolaat waren
toevertrouwd.

Broeder Toon van Bergen
1939-2022
Toon groeide op als 6e kind tussen 4 broers en
4 zussen in het grote gezin Van Bergen. Al als

jonge jongen voelde Toon zich aangesproken,
letterlijk door God, tot het religieuze leven. Hij
kwam als 13-jarige op het Juvenaat Dr. Edward
Poppe in Etten-Leur om 4 jaar later naar het
postulaat en noviciaat Sint-Paschalis in Oostrum
te gaan. Op 15 augustus 1958 sprak Toon datgene
uit wat al die tijd al in zijn hart lag: hij gaf zijn
leven aan God, aan zijn medemensen en aan
de gemeenschap, zonder ooit zijn familie te
vergeten.
Na zijn opleiding tot ziekenverpleger A en B, is
broeder Toon de eerste jaren werkzaam geweest
op Sint-Servaas in Venray. Hij was er helemaal
voor de psychisch zieke mens en zette zich in
voor de missieclub Comeo. Die toewijding was er
later ook voor zijn zieke hulp- en zorgvragende
oudere medebroeders, als hoofd en overste van

het Broedershuis Dommeldal in Eindhoven. In
dezelfde periode zette hij zijn leidinggevende
kwaliteiten in als provinciaal raadslid en viceprovinciaal. Op Dommeldal beleefde hij, zo
schrijft hij zelf, 15 prachtige en gelukkige jaren,
maar broeder Toon maakte er op het laatst ook
een erg moeilijke periode mee. Uiteindelijk was
hij genoodzaakt om letterlijk afstand te nemen.
Hij verhuisde naar Sassenhout in België om
thuis te komen bij de broeders en zusters van die
gemeenschap, en om zo, met vallen en opstaan
weer thuis te komen bij zichzelf.
Thuiskomen is iets wat bij br. Toon past. Toen hij
zijn thuis in Sassenhout omruilde voor een thuis
aan de Heinsbergerweg in Roermond, bleef hij
elke twee weken naar zijn kamer op Eikenburg
gaan, om van daaruit zijn familie te bezoeken.
Die gewoonte zat er bij hem in. Eerst bezocht hij
trouw zijn ouders, en na hun overlijden, ging
hij naar zijn broers en (schoon)zussen. Hij had
een luisterend oor voor iedereen en kwam soms
met wijze raad. Door zijn rustige houding, was
hij bij neven en nichten een zeer geliefde oom
en hij werd zelfs een “opa” voor enkele kinderen
daarvan. Hij was er als het nodig was. Tegelijk
was het ook gewoon gezellig door samen een
kaartje te leggen.
Na 10 jaar Roermond, verhuisde broeder Toon
vorig jaar noodgedwongen naar Eikenburg. De
tijd daar werd al snel anders dan gedacht toen
hij een intensief chemotraject in moest. Hij wist
door eerdere ervaringen dat dat niet makkelijk
zou worden, maar ging dat toch heel hoopvol
aan. Daarin was hij een voorbeeld voor ons.
Maar ook in de manier waarop hij, toen hij in zijn

laatste dagen voelde dat hij niet meer thuis zou
komen, accepteerde dat het was zoals het was.
“Ik ben klaar voor de oversteek”, zei hij.
Broeder Toon, je bent nu thuisgekomen bij jouw
Hemelse Vader. Rust zacht. We zullen een goede
bestemming zoeken voor jouw grote verzameling
bidprentjes nadat we jouw bidprentje daar als
laatste aan hebben toegevoegd.

Broeder Jos De Vos
1926-2022
Broeder Vianney, zoals de meesten hem kenden,
was een begrip in de Belgische wereld van
de psychiatrische zorg. Zijn hele leven stond
in het teken van de zorg voor psychiatrische
patiënten, eerst als toegewijde broederverpleger, later als directeur van zowel de
school voor psychiatrische verpleegkundigen als
psychiatrische ziekenhuizen, waar hij tot hoge
leeftijd medebestuurder bleef.
Vanuit Wilrijk trok hij in volle oorlogsjaren
naar Gent om er in te treden bij de Broeders van
Liefde, waar hij op 15 augustus 1944 zijn eerste
geloften uitsprak, om zich daarna te bekwamen
als psychiatrisch verpleegkundige. Het werden
tien jaren van inzet in onze psychiatrische
ziekenhuizen, in Gent, Zelzate, Mortsel, Dave,
Manage, tot hij in 1955 naar Leuven werd
gezonden om er de toenmalige monitricenschool
te volgen, maar wegens ziekte moest hij afhaken.
Daarna werd een volgende stap gezet in zijn
professionele loopbaan wanneer hij in 1959

directeur werd van de school voor psychiatrische
verpleegkunde Guislain in Gent en tevens
kloosteroverste en scholastiekenmeester. Hij
ontpopte er zich als een ernstige overste, een
kundige begeleider van jonge mensen en een
wijze directeur van de school. In 1964 werd hij
tijdelijk de verantwoordelijke van de sector
verpleging binnen de St.-Vincentiusprovincie
en tevens provinciaal raadslid. Maar deze
functie was blijkbaar een stap te ver voor Br.
Vianney, en na twee jaar vroeg hij ontslag als
sectorverantwoordelijke en keerde terug naar
zijn vroegere opdracht in het Guislaininstituut.

Maar diep in zijn hart broeide ook het verlangen
om naar de missies te trekken. Hij werd gevraagd
om in 1968 naar Rwanda te vertrekken om
daar te starten met een nieuw psychiatrisch
centrum. Maar ook dit was van korte duur,
want interne conflicten waren niet aan hem
besteed, en na één jaar kwam hij terug naar
België om er overste en directeur te worden
van het Psychiatrisch Centrum St.-Kamillus in
Bierbeek en werd opnieuw provinciaal raadslid.
Vanaf 1971 zien we hem als vaste waarde
terugkeren naar het Guislain, waar hij tot 1980
zijn vroegere functies opnieuw zal opnemen.
Met een tussenperiode van 8 jaar, als overste en
directeur in het Psychiatrisch Centrum St.-JanBaptist in Zelzate, zien we hem in 1988 terug in
Guislain verschijnen, waar hij tot aan de officiële
pensionering overste en directeur blijft. In 1991
vertrekt hij naar ons kloosterrusthuis St.-Arnold
in Beernem om ook daar overste te zijn, ditmaal
van oudere medebroeders, waarna hij gevraagd
wordt om naar Mortsel te gaan, eveneens als
plaatselijke overste en lid van de directieraad,
een functie die hij trouw bleef vervullen tot het
klooster er werd opgeheven. Ziekte noopte hem
naar ons kloosterrusthuis St.-Jan in Zelzate te
komen, waar hij met goede zorgen werd omringd
en nog kon genieten van een gezegende oude
dag, te midden van zijn medebroeders.
Broeder Vianney was een Broeder van Liefde
die zijn religieuze roeping zeer ernstig nam
en er een eigen kleur aan gaf: de kleur van
ernst, degelijkheid, evenwicht. Gebed,
gemeenschapsleven en apostolaat vloeiden
bij hem geruisloos in mekaar, en dat leefde hij

consequent voor naar zijn medebroeders, en
vooral naar de jonge medebroeders aan wie
hem de leiding was toevertrouwd. Ze ontvingen
met weinig woorden wat essentieel was, kregen
tijdig een klare oriëntatie wanneer hij dit nodig
achtte, en met zijn diepe mensenkennis wist
hij ieder naar waarde te schatten. Voor zijn
medewerkers was hij een stipte leider, gezellig in
de omgang, genietend van een goede sigaar en
vaardig in het ontvangen van gasten. Zijn vrije
tijd bracht hij door met lectuur en met een flinke
dagelijkse wandeling, waarvoor hij gewillig een
aanleiding vond, die zowel het lichaam als de
geest gezond hielden. Op materieel vlak was
hij met weinig tevreden, maar hij wist wel te
waarderen wanneer anderen iets meer nodig
hadden. “Er is geen grotere onrechtvaardigheid
dan de gelijkheid”, was één van zijn gezegden
op dat vlak. Wijs zijnde was hij gekend om heel
kritisch gebeurtenissen te analyseren en gevat te
becommentariëren. No-nonsense was zijn slogan
en zijn levenswijze.
De congregatie is dankbaar dat Br. Vianney
zovele jaren in haar midden mocht toeven als een
voorbeeldige medebroeder, als een wijze leider,
als een vriend voor hen die als hij op voldoende
kritische wijze de werkelijkheid konden
aanschouwen. Hij mag nu rusten bij de Heer,
aan wie hij zijn totale leven heeft gegeven, en dit
zonder reserve en van harte. Hij zal nu van harte
ontvangen worden in Gods heerlijkheid.

Broeder Maurits Degryse

1925-2022
Broeder Maurits ontmoeten was vreugde
ontmoeten en een aantal rake opmerkingen
ontvangen die alleen hij kon geven. Vanuit het
Westvlaamse Eernegem trok de jonge Georges
Degryse naar Gent om er in 1942 postulant
te worden en na zijn noviciaatsopleiding in
1943 zijn eerste professie uit te spreken. Na
zijn professionele opleiding als onderwijzer
mocht hij aan de slag bij de kinderen met een
mentale beperking in het Sint-Jozefinstituut te
Zwijnaarde, waar hij de allerkleinsten met de
methode van Br. Ebergiste zou onderrichten.
Sportief aangelegd mocht hij zich bekwamen
in de lichamelijke opvoeding en bekwam
hij eveneens het getuigschrift als opvoeder
bij gehandicapte kinderen. Na een korte
onderbreking in 1951, waarbij hij voor één jaar
naar Lummen trok om er les te geven in de
vakschool, keerde hij terug naar Sint-Jozef, waar
hij voortaan les zou geven in de vakschool en de
lichamelijke opvoeding voor zijn rekening nam.
In 1969 kwam er een omslag in zijn leven, toen
hij werd gevraagd om econoom te worden van
een psychiatrisch centrum. Hij ging in de leer
in Sint-Truiden en bekwaamde zich ook in het
ziekenhuisbeleid, om vanaf 1970 één van de
boegbeelden te worden van het Stropcomplex
als econoom van zowel het Sint-Juliaaninstituut
als het Sint-Alfons-ziekenhuis. Zijn kantoor in de
“Ijskelderstraat”, genoemd naar de temperatuur
die er ’s winters heerste in deze gang, werd een
toevluchtsoord voor ieder in nood. Was hij zelf

niet aanwezig, zijn papegaai “Jaco” zou wel de
gasten verwelkomen. Er was geen hoekje van
beide instituten voor hem onbekend, en ieder
ongeval, hoe klein ook, zou hij fotograferen en
met zijn gekende stijl becommentariëren. Er
werden rampenboeken samengesteld en ook
andere gebeurtenissen werden door Br. Maurits
verslagen. Van alles had hij statistieken en hij
hield nauwkeurig de weersomstandigheden bij.
Het moment dat de video op de markt verscheen
was Br. Maurits één van de eersten om filmend
het instituut rond te trekken, en ook bij allerlei
congregatiegebeurtenissen was hij van de partij,

uitgenodigd of niet, om alles op de gevoelige
plaat vast te leggen.
Daarnaast was er zijn tuin, zijn tuin van Eden,
waar hij avant la lettre biologisch tuinierde,
en gevolgd door een groep katten, die allen
een naam hadden als zogezegde incarnatie
van overleden broeders, zagen we hem iedere
namiddag naar de overkant trekken, weg
uit Babylon, zoals hij de kantoren van het
Provincialaat noemde. Hij was een gelukkige
man, een broeder uit één stuk, origineel
en buitengewoon begaafd. Wanneer de
professionele activiteiten wat werden afgebouwd,
wierp hij zich op de studie, en iedere week toog
hij naar de stadsbibliotheek om er alweer een
nieuw onderwerp onder de knie te krijgen. Zijn
exegetische kennis was meer dan origineel,
soms op het randje af, zeker wanneer hij de
gelegenheid zag om er met andere gezagsdragers
over te discussiëren.
Toen in 1997 de twee communiteiten binnen
het Stropcomplex versmolten, kwam hij in
het Provincialaat wonen, maar bleef trouw de
bestuursvergaderingen van beide instituten
bijwonen en bleef het manusje-van-alles
wanneer ergens een technisch probleem opdook.
Een zware hartoperatie onthield hem geenszins
om zijn vroegere activiteiten weer op te nemen,
fier iedere maaltijd zijn pillen tellend waarmee
hij zich ondersteund voelde.
Slechts een aantal jaren verbleef hij in ons
kloosterrusthuis Sint-Jan, waar hij in stilte, als
oudste broeder van de congregatie, op 12 april
2022 overleed.
Broeder Maurits heeft zijn religieuze roeping

zeer ernstig genomen, trouw aan zijn gegeven
woord en dit zonder compromissen. Hij was
mee met zijn tijd, had op alles zijn eigen visie,
maar tegelijk was hij bereid om zich te schikken
naar de visie en besluiten van zijn oversten, een
combinatie die hem sierde.
Hij was een gezellige medebroeder, vertoefde
graag in de gemeenschap, die zijn enige thuis
was. Zolang ik hem mocht kennen – dit is sinds
eind jaren ‘70 – heb ik niet geweten dat hij ooit
naar zijn familie trok. Hij had echt gekozen voor
zijn nieuwe familie, en dit was hem voldoende.
Zijn zorg voor de kleinsten, de zwaksten, voor
wie hij duidelijk opkwam en stelling durfde
nemen, was de vrucht van zijn charisma dat hij
deelde als Broeder van Liefde. We kunnen alleen
maar dankbaar zijn Broeder Maurits zovele jaren
als medebroeder in ons midden te hebben gehad
en zijn zeker dat hij nu bij zijn Vader in de hemel
meer dan welkom zal zijn. Hij ruste in vrede.
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