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Verslag van een deelnemer 

In volgorde van eeuwige professie waren aanwezig: 
Eugenio Cucchi, Jean de Dieu Ekanga, Jean de Dieu Bokumu, 
Frédéric Bolumbu, Théophile Molepelia en Constantin Atalipa. 
Broeder Karlos was verhinderd door ziekte. 

Laat ons bidden: Voor het Gezelschap van Maria over 
heel de wereld, en vooral voor de kleine kudde montfortanen, 
vandaag aanwezig te Kisangani in de Democratische Republiek 
Congo. Heer, wij voeren de opdracht uit van de heilige Louis 
Marie de Montfort die misschien niet zo bekend is: de opdracht 
van vertrouwvol gebed. Met dit vertrouwen in Gods 
Voorzienigheid moedigt Montfort ons aan onze jonge confraters 
te vormen, overeenkomstig zijn gebed (voor missionarissen), om 
te zorgen voor kinderen en dienaars van Maria, onze Moeder, 
voor de Kerk... Wij bidden u haar deze kinderen te geven door 
ons, in kwaliteit en in kwantiteit... 

In dienst van de congregatie waren twee generale 
assistenten, de paters Luigi Gritti en Enrique Gonzalez, naar 
Kisangani in Congo gekomen, de thuisplaats van de kleine 
Franstalige Afrikaanse delegatie. 

Over deze “thuisplaats” gesproken, verwijzen we naar 
een uittreksel van het congregatieverslag 2005-2011: "Onze 
beperkte en bescheiden aanwezigheid in de RDC stelde ons voor 
een keuze: doorgaan of er definitief mee ophouden. Onze keuze 
was doorgaan, maar tegelijk iemand van buiten zoeken ter 
versterking (in feite om een gewone missionaire aanwezigheid te 
hebben)... Daarom vroegen we de Italiaanse provincie hulp uit 
haar delegatie in Malawi. Op het moment is de kleine delegatie 
bezig zichzelf te reorganiseren met drie communiteiten in het 
bisdom Kisangani (een voor vorming, een tweede voor pastorale 
activiteiten en een derde voor administratie en recrutering)." 
Dat vormt een werkelijke uitdaging voor ons! 

Sinds hun aankomst op dinsdag 20 december 2011 
verbleven ze van 21 tot 30 beurtelings in de vormingscommuniteit 
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Van links naar rechts, staand:  Frédéric Bolumbu, Théophile Molepelia, J.Enrique González, Eugenio 
Cucchi, Jean de Dieu Bokumu. 
Zittend : Jean de Dieu Ekanga, Constantin Atalipa, Luigi Gritti. 

Edith Stein (21-23), de parochiecommuniteit St Paul Kibibi (23-25), en ten slotte waar ze begonnen 
waren: in de residentie van de delegatieoverste. Hun verblijf in de drie montfortaanse communiteiten van 
onze entiteit stemde ons tot dankbaarheid tegenover God, dat we in zo’n korte tijd zoveel ontvangen 
hadden van de afgevaardigden van de congregatie. 

De jonge delegatie, of beter dit “thuis” in de RCD, werd gewenst en opgericht in het hart van 
Afrika in 2008, als een poging ter versterking van het missionaire werk en om een meer nabije 
administratie te creëren in 
het Franstalige deel van de 
montfortaanse familie. 
Zonder twijfel dient er zo 
spoedig mogelijk een studie 
te worden gemaakt van de 
haalbaarheid van plannen 
voor versterking door 
confraters van elders, 
misschien uit Azië, om de 
effectieve werkzaamheid te 
verhogen. Het is 
noodzakelijk dat meer 
confraters het risico durven 
nemen om hier onze grond 
te komen betreden: de 
"pied-a-terre" in Kinshasa. 
Hier ligt de paradox: teveel 
discussie over de zending, 
maar te weinig zin om 
risico’s te nemen met 
personeel voor Congo om 
deze zending kracht bij te zetten... Of anders moet de entiteit verdwijnen... Toch blijft het “thuis” 
nog warm door het vuur van de Heilige Geest: dat is de uitdaging!  

In het vooruitzicht van dit bezoek drukte het bestuur van de GDFA de wens uit dat dit 
bezoek echt ”onder ons” plaats zou hebben. Aan het einde van het bezoek konden we tevreden 
vaststellen dat de afgevaardigden vrij met ons omgingen; samen was het voor ons een vreugde dat 
sommigen weer oude vrienden ontmoetten en voor anderen dat ze hen voor het eerst zagen. 
We waren werkelijk “samen” als ware vrienden van de Immanuel.  

Wat het vormingshuis Providence betreft: 7 postulanten van de 22 beëindigen hun derde jaar 
postulaat. Hun vorming, een prioriteit van onze aanwezigheid hier, berustte tot nog toe bij twee 
confraters. Maar die twee zijn ook werkzaam in het Edith Steincentrum voor filosofie (deels in het 
onderwijs en deels in het bestuur): Edith Stein is immers een werk van de congregatie, samen met 
twee andere congregaties in Kisangani; aan het einde van ons eerste bestuursmandaat durven we 
zeggen dat de congregatie dit van nabij moet volgen, zodat onze medewerking kan doorgaan op een 
aanvaardbare goede manier... 

De eigen pastoraal van de communiteit wordt gevormd door het verzorgen van de 
zondagsdiensten voor de militairen. Het is al een lange traditie van de montfortanen in Kisangani, en 
we doen dat graag. 

Tijdens de twee dagen van hun verblijf hadden de gasten een luisterend oor voor de confraters 
van deze communiteit. Daarna ontmoetten ze de groep van 22, de postulanten, bij twee gelegenheden: 
ook die hadden zo hun bezorgdheden. Bereid als ze zijn hun vorming elders voort te zetten, betekenen 
Engels leren en het scholastikaat in Kenya, met een verblijf in Frankrijk voor het noviciaat, de 
onzekerheid over het krijgen van visa enz... allemaal uitdagingen voor ons. Als ze meer willen 
bijdragen tot het overleven van de communiteit, dan zijn hun vrije en verantwoordelijke bijdrage aan 
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de handenarbeid en de organisatie van de gemeenschapsdienst essentiële zaken die wij van hen vragen. 
Het is aan de congregratie te voorzien in de financiering ervan, al is die nog zo bescheiden.  

De roepingenpastoraal is een zaak van de leden, wier activiteit gecoördineerd wordt door een 
leider. We onderkennen het probleem: het risico van recruteren van mensen buiten ons eigen 
woongebied, waarbij we vooral moeten afgaan op de Dochters der Wijsheid en de Broeders van 
Sint-Gabriël. Komt hier natuurlijk nog bij het probleem van kandidaten die met succes universitaire 
studies voltooid hebben. Onze discussies en de onderwerpen die zich aandienden waren van groot 
nut voor onze toekomst. 

Het beheer van de goederen in dienst van de zending vormt een grote uitdaging voor onze 
jonge entiteit, die optimistisch blijft voor de projecten die sinds 2009 opgezet zijn. De grootste 
vragen met betrekking tot die projecten zijn de prioriteiten die gesteld moeten worden en de moed 
ermee te beginnen ondanks de situatie van niet-haalbaarheid. Dat zijn grote opgaven voor onze nog 
jonge entiteit die nog op zoek is. Het economaat is bereid om na onderzoek deze dienst te verlenen, 
met behulp van alle leden. 

Betreffende de pastorale communiteit van St Paul, werkt de parochiepriester met een 
religieus van de augustijnen van de Assumptie. Hij ontving onze gasten met respect en gaf er 
enerzijds blijk van dat hij graag pastoor was, maar anderzijds dat hij smartelijk uitzag naar een 
groter team om effectiever te kunnen werken. Trouwens, de voorstellen die aan de Vergadering 
werden voorgelegd, liggen in dezelfde lijn. 

"Bezorg uw Moeder kinderen en dienaars.” Onze samenkomst, ons gebed, onze 
uiteenzettingen, vragen en discussies, maar vooral ook de samenvattingen van onze bezoekers 
vormden, om zo te zeggen, een grote gebeurtenis. Maar je zou dit “triduüm” ook kunnen 
interpreteren als de grootste boodschap van Kerstmis en Nieuwjaar, door de Heer tot ons gericht, 
terwille van een werkelijke hernieuwing in Geest en waarheid: gastvrijheid, optimisme, moed en 
apostolische ijver, broederliefde enz. 

De belangrijkste kwesties betroffen, volgens mij, de kwaliteit van ons leven als broeders in 
een drieheidscommuniteit met zo weinig leden. Hoe hard het historische feit ook is, dat we de laatste 
15 jaar zovelen verloren hebben, des te inniger moeten we meer dan ooit vertrouwen hebben in God, 
die ons roept door zijn liefde en zijn vertrouwen in ons. Deze God voorziet ons van alle mogelijke 
middelen om met vrucht te werken in zijn oogst. Onze eigen kwaliteiten en zwakheden, die tegelijk 
een uitdaging vormen, zetten ons weer met beide voeten op de grond. Zo kan ieder van ons beginnen 
met te kijken naar zichzelf, om zo een beter zicht te krijgen op de evangelische vorm die wij willen 
geven aan de GDFA in 2012 en naar de toekomst toe. 

Voor leven of dood van de GDFA-entiteit is de vraag: "Wie heeft nu echt iets gedaan en 
wat? Met welk effect?” In plaats van elkaar te beschuldigen – wat jammer genoeg gebeurde – was 
onze “viering” een roep om aan te pakken, ieder van ons vrijuit, in het bewustzijn van zijn grenzen 
maar met het doel tot erkenning te komen van zijn kwaliteiten. Deze wijze van handelen en leven 
heeft ons flink geholpen om voorwaarts te durven gaan in waarheid, naar de gestalte van Christus. 

Na al onze besprekingen en discussies konden we, in het Gezelschap van Maria, van ganser 
harte het Magnificat zingen, na in gemeenschap de opvattingen van de confraters ontdekt te hebben. 
We waren blij met het beeld dat we in vreugde aan de gasten gegeven hebben, in de erkenning dat we 
nood hebben aan de genade waar onze zwakheid ons lijkt te misvormen! "Mijn genade is u genoeg." 
Gelukkig, Heer, kan ik op uw genade rekenen! Dank u voor de gemeenschap die mij opneemt en 
steunt zoals ik ben, zodat er niets te vrezen valt; dat is nu wat je een wonder noemt: liefde, medeleven, 
maar ook moed te groeien in het zicht van mijn grenzen zonder ervoor op de vlucht te gaan. 

Aan het eind van dit verslag ben ik er voor mezelf van overtuigd dat, met geduld en aan het 
einde van de lange nacht van onze geschiedenis, de dag komt dat het werkelijke proces dat er gaande 
is in de RCD het licht zal zien! 

Jean de Dieu Bokumu, s.m.m.  
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OOOOOOOOffffffffffffffffiiiiiiiicccccccceeeeeeeeeeeeeeeellllllll        NNNNNNNNiiiiiiiieeeeeeeeuuuuuuuuwwwwwwwwssssssss         

EEeerrssttee    

PPrrooffeessssiiee  

16 oktober 2011 in Montfort (Frankrijk) : Henri Koli-Te-Kwalo 
ALOTEREMBI (D.R.C.), Martin Kombozi BOLITI (D.R.C.), 
Théophile Bandio YALOSO (D.R.C.). 

   

EEeeuuwwiiggee  

PPrrooffeessssiiee  

15 augustus 2011 in Malang (Indonesië) : Fidelis BOLO WOTAN, 
Heredi SUHARTONO, Kosmas AMBO PATAN, Melkior 
JELALU, Mikael JOFRI KELEN, Rofinus JEWARUT, 
Willibrordus Krista SELMAN. 

  23 oktober 2011 in Lima (Peru) : Mauri Sebastião RODRIGUES, 
Roberto Carlos GRANADOS AYAPI.  

  30 oktober 2011 in Tsararivotra-Soavina (Madagascar) : Michel 
RAVELO.  

  1 december 2011 in Makati City (Filipijnen) : Reynaldo F. 
SILVERIO.  

  17 december 2011 in Andraisoro (Madagascar) : Achille 
RAMIANDRISOA LANTO TAHIANA, Alexandre 
FANOMEZANTSOA, Jean-Joël RANDRIANARIVOMANANA.  

   

DDiiaakkeennwwiijjddiinngg  17 augustus 2011 in Malang (Indonesië) : Fidelis BOLO WOTAN, 
Heredi SUHARTONO, Kosmas AMBO PATAN, Melkior 
JELALU, Mikael JOFRI KELEN, Rofinus JEWARUT, 
Willibrordus Krista SELMAN. 

  18 december 2011 in Antsobolo (Madagascar) : Achille 
RAMIANDRISOA LANTO TAHIANA, Alexandre 
FANOMEZANTSOA, Jean-Joël RANDRIANARIVOMANANA. 

  21 januari 2012 in Huaycan (Peru) : Roberto Carlos GRANADOS 
AYAPI. 

   

PPrriieesstteerrwwiijjddiinngg  4 januari 2012 in Chikka Kamanahalli (India) : Jeevan GABRIEL.  
11 januari 2012 in Gadenahalli (India) : John Baptist Anthon 
CHINNAPPA. 

  
19 januari 2012 in Randham Korattur (India) : Soundhar RAJAN. 

  
26 januari 2012 in V. Naganahalli (India) : Gnana Prakash 
CHOWRAPPA. 

  
31 januari 2012 in Tumarikoppa (India) : Deepak Joseph 
KONGANAVAR. 

  
16 februari 2012 in Wardhannapet (India) : Kiran Babu JALAGAM. 
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NNiieeuuww  pprroovviinncciiaaaall  bbeessttuuuurr  iinn  FFrraannkkrriijjkk  

Op 25 oktober 2011 heeft het provinciaal kapittel van Frankrijk p. Olivier MAIRE 
verkozen als overste van de Franse provincie. Zijn raadsleden zijn: br. Daniel BUSNEL, 
p. Robert CHAPOTTE, p. Yves LE BORGNE en p. Marco PASINATO  

 
 

 

NNiieeuuww  pprroovviinncciiaaaall  bbeessttuuuurr  iinn  NNeeddeerrllaanndd  

Op 7 november 2011 werd tijdens het provinciaal kapittel in Nederland p. Petrus 
(Peter) DENNEMAN verkozen als provinciaal voor een mandaat van 6 jaar. Zijn 
raadsleden zijn: p. Simon KUYTEN (vicaris) en p. Peter Michel Maria (Piet) 
DERCKX. 

 
 
 
 

Van links naar rechs : Yves Le Borgne, Daniel Busnel, Olivier Maire, Robert Chapotte, Marco Pasinato.  

Van links naar rechts : Simon Kuijten, Peter Denneman, Piet Derckx. 
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NNiieeuuwwee  bbeennooeemmiinngg    

Op 5 december 2011 heeft p. Santino BREMBILLA, generale overste, met 
instemming van zijn raad p. Pierre BONHOMMEAU benoemd als assistent generaal 
secretaris en overste van de communiteit van het generalaat. 

 

NNiieeuuwwee  ggeenneerraaaall  ppoossttuullaattoorr  

Op 8 december 2011 heeft p. Santino BREMBILLA, generale overste, met de 
instemming van zijn raad p. Joseph Raja Rao THELAGATHOTI benoemd als generaal 
postulator van de SMM. 

 

CCoommmmiissssiiee  vvoooorr  ddee  mmoonnttffoorrttaaaannssee  ggeeaassssoocciieeeeeerrddeenn  

Op 15 december 2011 heeft p. Santino BREMBILLA, generale overste, met 
instemming van zijn raad, een commissie opgericht ter bevordering van de vorming en 
uitwisseling van ervaringen tussen de montfortaanse geassocieerden wereldwijd. 

Hij heeft p. Arnold SUHARDI benoemd tot coördinator van deze commissie. 
De andere leden van de commissie zijn: p. Jorge Enrique GONZALES VASQUZEZ, 
p. Alfio MANDELLI en p. Pierre BONHOMMEAU. 

 

NNiieeuuwwee  nnoovviicceennmmeeeesstteerr::  

LLaattiijjnnss--AAmmeerriikkaaaannss  nnoovviicciiaaaatt  vvaann  PPaaiippaa,,  CCoolloommbbiiaa  

Op 7 december 2011 heeft p. Santino BREMBILLA, generale overste, met 
instemming van zijn raad p. Jaime Oved CABREJO RUIZ van de provincie Colombia 
benoemd als novicenmeester voor het Latijns-Amerikaans noviciaat van Paipa, Colombia. 
Deze benoeming treedt in werking samen met de nieuwe lichting novicen. Hij heeft 
eveneens p. Adolfo BETANCUR VELASQUEZ van de provincie Colombia benoemd als 
‘socius’. 

 

NNiieeuuww  rraaaaddsslliidd  iinn  ddee  ggeenneerraallee  ddeelleeggaattiiee  PPeerruu--BBrraazziilliiëë  
 

Op 8 december 2011 heeft p. Santino BREMBILLA, generale overste, met 
instemming van zijn raad p. José Anel JULCAHUANCA PARIATON benoemd als 
raadslid van de generale delegatie Peru-Brazilië in de plaats van p. Luis SALVADOR 
AVILA, die tot nu in dienst was. 
 

NNiieeuuwwee  rreeccttoorr::  

LLaattiijjnnss--aammeerriikkaaaannss  sscchhoollaassttiikkaaaatt  iinn  LLiimmaa,,  PPeerruu  

Op 7 december 2011 heeft p. Santino BREMBILLA, generale overste, met de 
instemming van zijn raad p. José Angel JULCAHUANCA PARIATON van de de 
generale delegatie Peru-Brazilië benoemd als rector van het internationaal scholastikaat in 
Lima. Zijn mandaat vangt aan op 1 januari 2012. Hij heeft eveneens p. Michel LEMARIE 
van de Franse provincie benoemd als ‘socius’. 
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NNiieeuuww  bbeessttuuuurr  vvaann  ddee  iinntteerrnnaattiioonnaallee  ccoommmmuunniitteeiitt  iinn  PPaappooeeaa  ––  

NNiieeuuww--GGuuiinneeaa  

Op 12 december 2011 heeft p. Santino BREMBILLA, generale overste, met 
instemming van zijn raad p. Rozario MENEZES als overste van de internationale 
communiteit in Papoea – Nieuw-Guinea benoemd voor een mandaat van vier jaar (enkel 
deze keer), startend op 1 januari 2012. Zijn raadsleden zijn: br. Nirina Régnier 
RAKOTONDRAMANANA en p. Aloisius BANGGUR. 

 

 
 

WWiijjzziiggiinngg  jjuurriiddiisscchhee  ssttaattuuss  iinn  EEccuuaaddoorr  

Op 7 december heeft p. Santino BREMBILLA, generale overste, met instemming 
van zijn raad het verzoek van de Franse provincie aanvaard om de juridische status van de 
confraters in Ecuador te wijzigen van een locale communiteit naar provinciale delegatie 
van Frankrijk. 

 

NNiieeuuww  bbeessttuuuurr::  pprroovviinncciiee  IIttaalliiëë  

Op 5 januari 2012 heeft het provincial kapittel van Italië p. Angelo EPIS verkozen 
als provinciaal overste. Zijn raadsleden zijn: p. Luigi COLLEONI (vicaris), p. Battista 
CORTINOVIS, p. Domenico SEMINARA en p. Gianangelo MAFFIOLETTI.  

 
 
 
 

NNiieeuuww  bbeessttuuuurr::  pprroovviinncciiee  UUSSAA  

Op 19 januari 2012 werd tijdens het provinciaal kapittel van de provinice USA 
p. Matthew CONSIDINE opnieuw verkozen als provinciaal van de USA voor een 
mandaat van 3 jaar. Zijn raadsleden zijn: p. Gerald FITZSIMMONS, p. William 
CONSIDINE, en p. James BRADY. 

van links naar rechts : Rozario Menezes, Nirina Régnier Rakotondramanana, Aloisius Banggur. 

Angelo Epis                           Battista Cortinovis                  Domenico Seminara                Luigi Colleoni                          Gianangelo Maffioletti 
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NNiieeuuww  bbeessttuuuurr::  vviiccee--pprroovviinncciiee  IInnddiiaa  

Op 6 januari 2012 heeft het kapittel van de vice-provincie India p. Maria Cletus 
DAVID verkozen als overste van de vice-provincie. Zijn raadsleden zijn: p. Bala Showri 
POLAMARASETTY, p. Joseph DAVID, p. Jesuraj MADALAIMUTHU, en p. Shibi 
Jose THUMULLIL.  

 

 

NNiieeuuww  bbeessttuuuurr::  pprroovviinncciiee  HHaaiittii  

Op 14 januari 2012 werd tijdens het provinciaal kapittel in Haiti p. Laurent 
Emilien PIERRE opnieuw verkozen als provinciaal voor een mandaat van drie jaar. Zijn 
raadsleden zijn: p. Wilner DONÉCIA, p. Wismick JEAN CHARLES, p. Syriaque 
CINÉ en p. Jean Jacques SAINT-LOUIS. 

 
 Van links naar rechts achteraan : Wilner Donécia, Jean Jacques Saint-Louis, 

vooraan : Syriaque Ciné, Laurent Emilien Pierre, Wismick Jean Charles. 

Van links naar rechts : Joseph David, Bala Showri Polamarasetty, Maria Cletus David, Shibi Jose Thumullil, Jesuraj Madalaimuthu. 
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NNiieeuuww  bbeessttuuuurr::  pprroovviinncciiee  CCoolloommbbiiaa  

Op 26 januari 2012 werd tijdens het provinciaal kapittel p. Gonzalo TABARES 
BUILES verkozen als provinciaal. Zijn raadsleden zijn : p. Oswaldo JARAMILLO 
OSORIO, p. Jaime Oved CABREJO RUIZ, p. Gabriel Antonio RIVEROS PRIETO, 
en p. Edmer Iván SALGADO GONZÁLEZ. 

 

 
 

 

NNiieeuuww  bbeessttuuuurr::  vviiccee--pprroovviinncciiee  CCaannaaddaa  

Op 30 januari 2012 werd tijdens het kapittel van de vice-provincie Canada 
p. Claude SIGOUIN benoemd als overste van de vice-provincie voor een mandaat van 
drie jaar. Zijn raadsleden zijn: p. Jean-Guy RICHER, p. Wilfrid BERGERON, en 
p. Gaétan OUIMET. 

 
 

Van links naar rechts : Jaime Oved Cabrejo, Edmer Iván Salgado, Gonzalo Tabares, Oswaldo Jaramillo, 
Gabriel Antonio Riveros. 

Van links naar rechts : Jean-Guy Richer, Claude Sigouin, Gaétan Ouimet, Wilfrid Bergeron. 
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Van links naar rechts: Ernest Ramananjanahary L., Paul-Emile Rakotonjanahary, Alexandre 
Randriamiharisoa, Santino Brembilla, Kiki Bruno Randrianasolo, Jean-Baptiste Rakotoarisoa. 

NNiieeuuww  bbeessttuuuurr::  GGeenneerraallee  ddeelleeggaattiiee  MMaaddaaggaassccaarr  

Op 9 februari 2012 heeft p. Santino BREMBILLA, generale overste p. Alexandre 
RANDRIAMIHARISOA benoemd als overste van de generale delegatie Madagascar tot 
31 december 2015. Zijn raadsleden zijn: p. Kiki Bruno RANDRIANASOLO, p. Jean-
Baptiste RAKOTOARISOA, p. Paul-Emile RAKOTONJANAHARY en br. Ernest 
RAMANANJANAHARY LALANANDRASANA.  

 

 

NNiieeuuww  bbeessttuuuurr::  vviiccee--pprroovviinnccee  IInnddoonneessiiëë  

Op 17 februari 2012 werd tijdens het kapittel van de vice-provincie Indonesië 
p. Kasimirus JUMAT verkozen als overste van de vice-provincie Indonesië voor een 
mandaat van zes jaar. Zijn raadsleden zijn : p. Yusup GUNARTO (vicaris), p. Konradus 
HANCU, p. Yosef JEHARA en p. Antonius TENSI. 

 

 

Van links naar rechts : Antonius Tensi, Yusup Gunarto, Kasimirus Jumat, Konradus Hancu, Yosef Jehara. 
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