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Joegoslavië, Zweden en lÍest-Duitsland (hier o.a. in Darn-
stadt en Frankfurt). Ze ziin hoofdzakelijk werkzaan in de
zielzorg.
Dê vrouwelijke tak (ook r essorterend ohder de Grootmeester)

45 kloosters. ze lerzorgen ziekenhui-telt 433 zusters in
zen, be jaardencent ra ' ieugdwerk' onderwijs. In Keulen heb-
ben ze de leiding in tt nieuue rrl{ohnstift f,onrad Adenauerrt.
De Orde onvat ook een steeds groeiende, norele êh fihanci-
e1e acttterban van rrFamiIiarenrrr aahverrtantett, ere-leden'
nu 4O8 personen omvattend. - Deze groep telt begin 1979 :

10 ere-riddêrs' onder wie de Kardinaal -aart sb i sschop van
I{enen en de Vorst van Liechtenstein. - Verder is de groep
ingedeeld, niet in Provincies zoals de eigenlijke Orde'
maar naar het strarnien van vroeger in Balyen : Ooetenrijkt
zuitt-Tirol en west-Duitsland- - Dezè laatste Balye is weer
onderverdeeld in viif landstreken, die etenzovele lrKonman-

derijenrt uitraaken. - Verder is er een afzonderlijke Kon-
manderij trRomerr eD..... een @ in oP-
richting (rond het aIs kultureel centrun gerestaureerde
kasteel). op de lijst ttEamiliarenrr van deze Komnanderi j
zie ik o.a. de bisschop van Hasselt, de oud-gouvertêur Dr.
Roppe, de oud-burgemeeater-senator van KLeine Spouren t een
ambassadeur, een archivaris, êen betastingconsulent r een
notaris, een uitgever' een archêoloogi tensloote de kabi-
netchef Simon van de Velde uit Hagselt ( die als voorloPig
woordvoerder optreedt).
Het bataljon van 4OB rtridderstt rordt konpleet net nog 26
verspreide personenr wonend in 15 verachillende landens de
vêrenigde staten (8), canaaa (t), Brazilië (1), Guatenala
(1), Mexico (1), Ethiopië (1),rtarië (2),Liechtenstein (1)
Frankrijk (3), spanje (1)' z*itserrand(2),Joegoslavië (1),
criekenland (1),Engel-and (1), Iederlahd (1, zijnde Uw kor-
rêspondent.

Dr.Ed.Loffeld
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