
 

BR ANDRE DE VIDTS 
geboren te Aaigem op 13 juli 1928 

overleden te Gent 
op 7 mei 2006 

In het begin van de Veertigdagentijd heeft Br. André de Heer ontmoet in het ziekensacrament. Samen met 
Hem is hij dan de weg gegaan van Calvarie om te overlijden en te overleven. Op de zondag van de Goede 
Herder heeft de Heer hem geroepen en overgebracht naar het eeuwig leven. 

De verre voorbereiding van dat leven voor altijd, begon bewust na het noviciaat en zijn eerste professie in 
1945. Als leraar en vooral door het maken van orthopedische schoenen heeft Br. André zijn leven als broeder 
inhoud gegeven. Hij werd leraar-schoenmaker in de technische school: eerst in ‘Glorieux’ te Oostakker : 1947-
1955. Dan in ‘Depoorter’ te Ronse: 1955-1958. Even, vijf maand, was hij in huisdienst bij de wezen in Aalst. 
Tenslotte kwam hij van 1959 tot 1987 weer in Oostakker werken. In 1987 ging hij met pensioen. 

Sinds hij op rust was had hij zijn hobby’s. Deze vormden voor een groot deel zijn verdere levensvervulling en als 
boogschutter, als duivenmelker en als lid van de Sportabedevaart Vlaanderen voelde hij zich echt gelukkig en 
zeer tevreden. 

Twee maand voor zijn dood moest hij een medisch onderzoek ondergaan en de diagnose was zeer 
verontrustend. Hij bleef dan wel leven tussen hoop en vrees, maar hij raakte steeds meer afhankelijk van 
anderen: verplegers, medebroeders, familie en anderen. Aanvankelijk had hij er veel moeite mee. Maar stilaan 
kwam hij tot overgave. De veertien dagen op de palliatieve afdeling hebben hem ondanks alles goed gedaan. 
“Ik ben content… een beetje pijn hoort er nu eenmaal bij”, zo prevelde hij op ’t eind nogal eens. Dat verwees 
weer naar zijn eenvoudige levensfilosofie en zijn volkse redenering. Hij leek soms een buitenbeentje. “Ons Heer 
heeft van elk zijn getal nodig”, was zijn manier van zeggen. 

Wedden dat hij Sint-Pieter nog wel met een kwinkslag verrast heeft, toen hij de vele vrienden die hem 
voorgegaan zijn, weer te zien kreeg. 

Br. André, bedankt voor alles en doe maar een goed woordje voor ons! 

DALO 


