BR ANTOON COLLART
geboren te Geldrop op 27 februari 1931
overleden te Dongen
op 28 januari 2008

In 1931, het jaar waarin de broeders zich te Geldrop vestigden, werd broeder Antoon Collart daar op 27
februari geboren. Hij bezocht de school van de broeders en vertrok daarna, twaalf jaar oud, naar het juvenaat
te Dongen. Op 8 september 1947 volgde zijn inkleding en voor een groot aantal jaren ging hij door het leven als
broeder Richardo. Na de eerste professie voltooide hij, de onderwijzersopleiding en daarna was hij vijftien jaar
werkzaam als onderwijzer aan de Laurentiusschool in Dongen. Hij was een vakman, in ieder opzicht, er werd
goed bij hem geleerd en hij was bijzonder gezien bij zijn leerlingen - veertig jaar na zijn vertrek werd nog wel
naar hem geïnformeerd. De twee laatste jaren van zijn Dongense periode fungeerde hij, voor die tijd nog jong,
als overste van het ‘oude’ Huize Glorieux in de Gasthuisstraat.
Een stevige wending nam zijn bestaan in 1966. De broeders verlieten de Laurentiusschool en Br. Antoon kreeg
de opdracht met drie medebroeders naar Spanje te gaan en daar de stichting van een tehuis voor kinderen met
een verstandelijke handicap voor te bereiden. Eerst moest de taal worden geleerd en vervolgens van alles
georganiseerd, zaken waarmee Antoon en zijn confraters nooit te maken hadden gehad, maar die zij toch in
betrekkelijke korte tijd voor elkaar kregen. Broeder Antoon is daar in Astorga vijftien jaar directeur geweest,
waarvan ruim elf jaar tevens als overste.
In 1976 werd hij onderscheiden met de Orden Civil de Beneficencia. Het pionierswerk en de zorgen van de
eerste jaren hadden veel van hem gevraagd en zo keerde hij in 1981 terug naar Nederland. Vanuit Geldrop
vond hij werk als pastoraal opbouwwerker bij de Spaanssprekenden in Eindhoven en Helmond. Hij werd ook
hier hoog gewaardeerd, getuige de zeer grote delegatie bij zijn uitvaart.
Br. Antoon was om zijn vriendelijkheid, belangstelling en bescheidenheid gezien bij zijn medebroeders; ook
werd hij door hen gewaardeerd vanwege zijn grote betrokkenheid bij de congregatie en zijn helder oordeel.
Bijna dertien jaar was hij lid van het algemeen bestuur. Aan zulke opdrachten onttrok hij zich niet, wel tilde hij
zwaar aan de verantwoordelijkheid.
De laatste jaren ondervond hij problemen met de gezondheid. Uiteindelijk bleek de laatste ziekte toch nog van
korte duur. Na een verblijf in het ziekenhuis te Geldrop, werd Br. Antoon opgenomen op de ziekenafdeling, van
Broederhuis Glorieux te Dongen. Hier is hij in de late avond van 28 januari. j.l. in alle rust overleden.
Onder zeer grote belangstelling hebben wij deze goede medebroeder, broer, oom en vriend op 2 februari na
een plechtige uitvaartviering op ons kerkhof te Dongen begraven. Op 8 februari 2008 werd Br. Antoon
herdacht tijdens een viering in Astorga in het Colegio Santa Maria Madre de la Iglesia, waarbij de bisschop van
Astorga voorging. De Spaanse gemeenschap hield op 10 februari in het eigen Centrum te Eindhoven een
herdenkingsdienst.
Broeder Antoon ruste in vrede.

