BR ANTOON HUFEN
geboren te Geldrop op 8 maart 1932
overleden te Dongen
op 22 april 2001

Op 22 april 2001 overleed in Broederhuis Glorieux, voorzien van het sacrament van de zieken, onze dierbare
medebroeder Antoon Hufen - broeder Johannes.
Antoon Hufen werd op 8 maart 1932 geboren in Zuilen. Hij was de oudste van de drie kinderen en zoals zijn
broer hem in de uitvaartdienst beschreef altijd zeer bezorgd en betrokken bij het wel en wee van zijn twee
broers en familie. Na de opleiding aan de Lagere Technische School ging hij naar Dongen. Misschien was het
zijn zorgzame aard die hem ingaf broeder te worden.
Op 8 december 1951 begon Antoon met het noviciaat en kreeg de kloosternaam broeder Johannes. Twee jaar
later sprak hij zijn eerste geloften uit en werd lid van de Congregatie van de Broeders van Onze Lieve Vrouw
van Lourdes. Enkele dagen later verhuisde hij naar de toenmalige Sint Willibrordusstichting in Heiloo. Daar
werd hij opgeleid tot verpleegkundige en behaalde de akten Godsdienst A en B en Ziekenverpleging B.
Gedurende bijna veertig jaar is hij in de Stichting werkzaam geweest, de eerste jaren als verpleegkundige; later
was hij werkzaam in het laboratorium. In 1969 ging hij met enkele medebroeders wonen in de Hoghe Weidt en
later in het convent aan de Kennemerstraatweg. Antoon was een vriendelijke, bedachtzame man, die niemand
tot last wilde zijn. Vol toewijding en zorg wijdde hij zich aan zijn taak. Dit eistte grote zelfopoffering, want
werken voor de geestelijk gekwetste mens is moeilijk en zwaar en het vereist een groot geloof om in zo'n mens
een beeld van God te zien. De kracht om deze taak te volbrengen vond hij in zijn serieuze godsdienstige
beleving. Vaak maakte hij op zaterdag een wandeling naar het heiligdom van O. L. Vrouw ter Nood. Daar heeft
hij gebeden voor zijn zieke medemensen, maar ook voor zichzelf om in zijn werk toegewijd en attent te blijven.
Zijn vriend, steun en toeverlaat in het laboratoriumwerk was wijlen broeder Angelicus - Piet Kok. Het overlijden
van broeder Piet is voor hem een zware tegenslag geweest, vooral toen merkbaar werd dat zijn geestelijke
gezondheid minder werd. Toen hij met de VUT ging en tijd kreeg om wat van het leven te genieten nam zijn
ziekte steeds meer toe en wel zodanig dat hij niet meer in Heiloo kon blijven.
In 1994 verhuisde hij naar Broederhuis Glorieux in Dongen. Spoedig werd hij opgenomen in de ziekenafdeling.
In zover het voor hem mogelijk was, toonde hij zich dankbaar voor de toewijding waarmee hij werd omringd.
Tijdig ontving hij de ziekenzalving en op 22 april is broeder Antoon overleden.
In de uitvaartdienst, voorgegaan door Pater Jan van Raay, was het troostvol te horen hoe deze bescheiden
mens Antonius Theodorus Jozef Hufen - Broeder Johannes groot is geweest in zijn liefdewerk voor de
evenmens, maar ook door zijn zwaar geestelijk lijden, waarin hij de waarachtige nabijheid van zijn God heeft
gevoeld, de God die op de juiste wijze menselijke belangen relativeert.
Met familie, medebroeders, vrienden en bekenden brachten wij een laatste groet aan broeder Antoon bij zijn
graf op het kloosterkerkhof.

