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HERDENKINGSPLECHTIGHEID BROEDER CYRIEL IN KISARO 

 

Hierna volgt een overzicht van de plechtigheid die gehouden werd bij het centrum CPPA in 

Kisaro voor de huldiging van de overleden Broeder Cyriel en de bijzetting van de Urne in het 

Monument.  De aangrijpende plechtigheid werd door meer dan duizend mensen bijgewoond. 

De neef van de broeder, Gerard Moerman, was ter plaatse en stuurde ons volgend 

fotoverslag: 

Het begon om 10.30 uur met een mis en 

speeches, gevolgd door de overbrenging in 

processie naar het nieuwe gedenkmonument en 

daarna een receptie: voor 500 mensen hadden 

we een fanta, voor de 300 aanwezige kinderen 

een gebakje en voor honderd genodigden soep, 

brood en charcuterie, verder was er voor 150 

armen de wekelijkse soepbedeling tijdens de 

grote receptie in nieuwe kommen die ze 

meekregen. De radio bracht verslag uit en de 

burgemeester beloofde dat Kisaro verder zou 

gesteund worden. 

Foto hierboven : alles is klaar om 10 uur. Stilaan komen de mensen toe en de menigte zal aanzwellen 

tot meer dan duizend onder een stralende zon waar af en toe een dikke wolk onder door kruipt. 

Foto hiernaast : We vertrekken in processie van 

de kapel in de communauteit naar het altaar 

buiten. Daarrond staan 4 grote tenten met 300 

stoelen en nog 150 zitplaatsen op banken van 

de school van Kirenge. 

 

 

De processie gaat voort naar het plein voor het 

altaar.  Foto hieronder 
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Jean Mwumvaneza legt het kruis, Jo Wieme plaatst de foto, broeder Protais de urne en Juvenal de 

gedenkplaat. Foto hiernaast  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerard legt een boeketje veldbloemen neer  Foto onder 

Daarna volgt een korte verwelkoming 

en een verklaring omtrent de crematie 

en de overbrenging van de urne: dat 

was de wens van Broeder Cyriel.  Dit is 

meteen de inleiding tot de voorlezing 

van de beknopte biografie door onze 

secretaris Augustin Bavakure: 

 

 

Genèse Gn 3,19

http://fr.wikipedia.org/wiki/Gen%C3%A8se
http://fr.wikisource.org/wiki/Gen%C3%A8se_-_Crampon#Chapitre_3
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De autoriteiten: de secrétaire exécutif neemt een foto en de maire van Rulindo leest in het 

programmablad. Wij zitten meer naar links: ikzelf, Safari en Augustin.  

Alle monitoren van het centrum zorgen rondom dat de orde gehandhaafd is, de mensen zijn stil, vol 

eerbied en respect.  

Foto hieronder

 

Een zicht naar de linker kant van het plein. Foto onder 

 

De plechtigheid duurde van 10.30 uur tot 

12.15 uur en daarna ging het in processie 

naar het nieuwe sobere monumentje waar 

de urne werd bijgezet. De plechtigheid 

werd besloten met een receptie voor 

iedereen. 
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Een zicht naar rechts, de kant van de heuvel. Het volk stond ook verzameld op de talud voor de 

molen en de schuur en tot boven aan de trap van de varkensstallen. De varkens hadden 's morgens 

wat later eten gekregen, ze waren dus ook knorstil. 

Toespraak van de maire (burgemeester):  Wij zijn 

bedroefd om het verlies van die merkwaardige man, 

die de verpersoonlijking was van l'amour 

inconditionnel pour son peuple (de onvoorwaardelijke 

liefde voor zijn volk), die zijn welvarend land (België) 

verlaten heeft voor Rwanda.  De maire belooft de 

steun verder te zetten aan dit project CPPA.  Hij 

herinnert eraan dat alle autoriteiten van Rwanda Kisaro  

bewonderen en bezocht hebben, zelfs de huidige 

eerste-minister én de senaatsvoorzitter.  Hij merkt ook 

op dat broeder Cyriel één van de weinigen was die na 

de oorlog (de genocide die woedde in 1994) nog 

teruggekeerd zijn.    

Het waren belangrijke dingen om dat publiekelijk te 

horen verkondigen uit de mond van een vertrouweling 

van de President.  Nochtans trok er tijdens zijn 

toespraak een zware donkere wolk over het 

Centrum!!!! 
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Samuel, een oudere vertrouweling van Broeder 

Cyriel, die ze niet altijd allemaal op een rij heeft in 

zijn hoofd, die zich als profeet uitgeeft. Hij heeft de 

Oscar voor het origineelste eerbetoon: een 

uiteraard zelf gemaakte constructie van een kruis: 

een borstelsteel met er dwars bovenop een 

afgedankte TL-armatuur, daarop een gekruisigde 

Christus in combinatie met een ingekaderde spiegel 

en een getekend portret van de Broeder. Het 

geheel versierd met veldbloemen die ook de 

Rwandese kleuren hebben.  

Niettegenstaande zijn zotte kuren heeft Broeder 

Cyriel hem altijd de hand boven het hoofd 

gehouden. Nu heeft Samuel daar uren gestaan, zo 

dicht mogelijk bij het altaar en is verder mee 

gegaan tot aan het monument. 

 

De plaats van het monument is onder de majestueuze "cactusboom" voor de burelen en de eerste 

verblijfplaats van Broeder Cyriel. Het is een sober monument opgetrokken in breuksteen.  

Broeder Protaïs heeft de 

urne in de nis geplaatst en 

wordt door de Priesters en 

de autoriteiten 

besprenkeld met wijwater.  

Daarna zet Caroli er een 

ruitje voor met stopverf.  

Jean hangt het kruis  op, 

Juvenal duwt de 

gedenkplaat tegen de 

vooraf aangebrachte 

kleefmastiek, Jo plaatst de 

kader met foto, de 

burgemeester legt bloemen 

neer en ook anderen 

volgen hem hierbij. Dan 

volgen de gebeden door de 6 priesters, waaronder pastoor Oosterbos en de rector van de 

universiteit van Byumba, verder de pastoors van Byumba-Kisaro, Muyanza en Bungwe. 

 

Het is zoals hij het gewenst had… 

   

De overbrenging van het plein naar de memorial gebeurde in processie langs de weg naar de 

beenhouwerij en dan links de helling op.  
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Aan weerszijden van de weg stond het volk in dichte drommen, in ingetogen stilte,… indrukwekkend. 

 

Geen enkele plant van de aanliggende groenteterrassen werd betreden.   Wat een ongelooflijke 

discipline, zonder enige politie-aanwezigheid: dat is respect tonen voor hem die hen dierbaar was!!! 

De pastoor van Bungwe wilde per se een foto maken van mij: ik was blij dat het zo goed verlopen is. 

Ondertussen is de receptie aan de gang: een deel 

in de binnentuin en de refter van de 

communauteit, de rest op de weg voor de ingang 

en op het gebetonneerde plein en de wekelijkse 

klanten rond de grote soepketel onder het afdak. 

We hebben aan hen 150 nieuwe plastiek 

soepbakjes uitgedeeld (3/4 liter).  

Iedereen was tevreden. Het was ondertussen 13h. 

De medewerkers waren ondertussen druk bezig 

met het laden van de stoelen, het wegvoeren van 

de banken voor de avondmis in Kirenge en het 

afbreken van de tenten. Het was 14.30 uur als alles 

al opgeruimd was terwijl de receptie nog doorging. 

Dan brak de storm los: regen en wind maar het 

was van korte duur. Een half uur later scheen de 

zon. 

Het was een bewogen dag die nog lang in het 

geheugen van Cyriel zijn geliefd volk zal 

voortleven.


