BR AGNUS GEERS
geboren te Oostakker op 5 oktober 1909
overleden te Oostakker
op 2 juni 2000

Br. Agnus werd geboren te Oostakker op 05/10/1909. Hij groeide er op, liep er school en kwam als vanzelf bij
de Broeders van O.-L.-Vrouw van Lourdes terecht. Eerst werd hij leerling aan het toenmalige pensionaat (later
uitgegroeid tot humaniora): eerst het lager en dan het middelbaar onderwijs (1916-1923). In 1929 werd hij
onderwijzer aan onze Normaalschool. Hij voelde zich ook geroepen tot de congregatie en deed zijn intrede in
het noviciaat in 1926. Na zijn opleiding werd hij leraar in de eerste jaren van het middelbaar onderwijs te
Oostakker, maar hij vond ook nog de tijd om Hogere Opvoedkundige Studies te volgen (Gent 1934). En nog
bleef hij zich verder bekwamen en volgde twee academiejaren aardrijkskunde te Leuven, dit dankzij een
aangepast lessenrooster in Oostakker (1938).
Bijna 40 jaar was Br. Agnus leraar aan onze Normaalschool (1935-1974). Talrijke oud-leerlingen hebben bij hem
algemeen Nederlands leren praten en zeker langs hem om, een bredere aardrijkskundige kijk op de wereld
meegekregen. Zijn lesmethode en zijn leerstof waren parels van duidelijkheid en orde. Br. Agnus was leraar en
opvoeder. Zijn stiptheid en werkkracht hebben ongetwijfeld een diepe en blijvende indruk gemaakt.
Ook de congregatie deed op hem een beroep. Ondanks zijn loopbaan als leraar vervulde hij vele taken: prefect
van de jonge broeders (40-46), provinciale overste (46-53), overste Oostakker (53-62), lid van het Algemeen
Bestuur (63-69) en functionaris tot 1989. In dit lange en goed gevulde leven vol diepe religieuze bewogenheid,
vol zorg en nauwgezetheid, kwamen er ook wel eens moeilijke dagen. Het deed hem pijn als bepaalde
pedagogische of religieuze waarden minder goed werden aangevoeld of beleefd. Maar steeds weer kreeg zijn
realiteitszin de bovenhand en leerde hij omgaan met de beperktheden bij zijn studenten of confraters.
Met zijn familie onderhield hij de beste contacten. Alle familieleden waren steeds welkom. Hij kon genieten en
dankbaar zijn bij kleine attenties en hij voelde mee met hun wel en wee.
De laatste jaren moest Br. Agnus het wat kalmer aan doen. Hij was jarenlang lid van het convent Residentie
(waar ook het Algemeen Bestuur verblijft) en voelde zich daar thuis. De ouderdomskwalen vergden echter
steeds meer aandacht en intensere zorgen. In het Broederhuis Glorieux en op de ziekenboeg voelde hij zijn
krachten begeven en vol dankbaarheid en overgave is hij stil van ons weggegaan op 2 juni 2000.
Br. Agnus was een voorname en ingoede confrater, een bewogen mens en religieus, meelevend met iedereen.
De Oostakkerse Scholengemeenschap en inzonderheid de Normaalschool, maar ook de Congregatie van de
Broeders van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes, zijn God dankbaar om dit mooie en lange leven. Nu verblijft hij bij
de Vader, waar onbezorgde rust en vrede heersen... voor altijd.

