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1. De Broeders van Liefde doen aan missiepastoraal wereldwijd via onderwijs,
gehandicaptenzorg en psychiatrie (diaconia).
Missionarissen trokken vroeger naar Afrika, Azië en Zuid-Amerika vooral via onderwijs,
vanuit het idee om jongeren te vormen en op te leiden tot volwaardige, gelovige burgers
van de samenleving. Hierdoor genoten vele jongeren een goede opleiding, wat een
positieve bijdrage leverde aan de ontwikkeling van de regio, het land waar zij werkzaam
waren. Door de jaren heen werden deze activiteiten uitgebreid tot andere
werkzaamheden als gehandicaptenzorg en psychiatrie. Dat vraagt een grote investering
van de Congregatie aan financiële middelen, aan opleiding en ontwikkelen van
waardigheden op beroepsvlak van gespecialiseerde leerkrachten, opvoeders,
therapeuten, sociale assistenten.
We proberen ons eigen charisma uit te dragen wereldwijd in de geest van de Stichter
Petrus-Jozef Triest, die zijn leven inzette voor de mensen aan zijlijn van de maatschappij
met zijn woorden op het einde van zijn leven ‘Geef en u zal gegeven worden’. De
Congregatie blijft in zijn geest werken voor de mensen die vandaag niet ten volle zijn
geïntegreerd in de maatschappij.
2. Missie betekent vandaag wisselwerking van zuid naar noord, van oost van west en
omgekeerd
Internationale vormingsinstituten: noviciaatopleiding per continent door lokale
verantwoordelijken. Vaak zijn sommige De lokale broeders dragen zelf de
verantwoordelijkheid over de opleiding van eigen kandidaten. Ook de voortgezette
opleiding of religieus vlak in de ‘Sociale Leer van de Kerk’ wordt internationaal
georganiseerd.
Internationale communiteiten waardoor medebroeders in voorzieningen van zorg
worden ingeschakeld: in onze WZC’s dragen zij zorg voor eigen, oudere en zieke
medebroeders. De taal is soms problematisch en ook de aanpassing aan het klimaat,
culturele verschillen. Sommigen zijn hier als vluchtelingen, anderen met de uitdrukkelijke
bedoeling ingeschakeld te worden in onze gemeenschappen en activiteiten. We zien dit
ook gebeuren in de lokale kerkgemeenschap in Vlaanderen vanuit een brede solidariteit
wereldwijd
Het evangeliseren als doel van de missiepastoraal gebeurde dus de diaconia. Er is ook
betrokkenheid op de lokale kerkgemeenschap via allerlei activiteiten zoals catechese voor
vormelingen, meewerken aan activiteiten van de parochie in de zorg voor zieken, armen,

vluchtelingen, verzorgen van de liturgie, deelname aan vieringen ter ondersteuning van
een parochie.
3. Wat investeren wij vandaag als Broeders van Liefde in Missiepastoraal
In de zuidelijke landen investeren de Broeders in aantrekken van jongeren die willen
werken in het charisma van de Congregatie. Zowel de opleiding tot broeder, de
professionele vorming, de activiteiten in de verschillende domeinen van onderwijs,
gehandicaptenzorg, psychiatrie wordt door het gelokaliseerd. In het Westen zijn onze
activiteiten voor een groot deel overgenomen door de overheid en organisaties.
Zelf ben ik de laatste jaren betrokken geweest bij de professionele vorming van de
Broeders uit Afrika en Azië in special education en psychiatric nursing. Ook door les te
geven te geven in Rwanda en in de Filippijnen. Wereldwijd blijf ik mezelf inzetten voor de
jongere generatie die de toekomst kan betekenen van de Congregatie samen met zoveel
medewerkers en medebroeders. We hebben het gevoel dat de toekomst van de
Congregatie in het Zuiden ligt. Onze opdracht blijft dit verder door te geven aan de
toekomstige verantwoordelijken.
We proberen verder te werken aan de autonomie aan de regio’s met verdere
ondersteuning vanuit Fracarita International, Brugge voor fondsenwerving, werking van
de voorzieningen en scholen, capaciteitsopbouw, activiteiten voor inkomsten te
realiseren.
 IGA om zelf inkomen te werven zodat de projecten en centra’s zelf bedruipend zijn
 Samenwerken met Missio, Sternzinger Kindermissionswerk, Propaganda Fidei of
Evangelisatie van de Volkeren, Kerk in Nood, PMK, Caritas Catholica, Rode Kruis,
Artsen zonder Vakantie, Koning Boudewijn Stichting, Noodhulp, Broederlijk Delen,
Cordaid, Rotary, Noord-Zuid Raad (Stad Brugge voor didactisch materiaal in CEPETRI
Lima), GROS, Provincie West-Vlaanderen. Deelname jaarlijks aan Feest in ’t Park.
 Voorbeeld Ruteng Indonesia vanuit Nederland; Legaspi (South Action) vanuit de
Zuidactie en ook Simalia India, Gingoon in de Filippijnen.

