BR BEN NIJHOLT
geboren te Meppel op 28 oktober 1927
overleden te ‘s Hertogenbosch
op 13 juli 2006

Op de leeftijd van 78 jaar is onze dierbare medebroeder Ben (Bernardus Lambertus) Nijholt: broeder
Sebastiaan, overleden.
Hij werd geboren te Meppel. Als jongeman voelde hij zich aangetrokken tot de verpleging van geestelijk zieke
mensen. In het voormalige ‘Voorburg’ te Vught vond hij zijn werkkring in de psychiatrische verpleging. Daar
maakt hij kennis met de Broeders van Dongen. Ben trad in en kreeg de kloosternaam: broeder Sebastiaan. Hij
legde zijn eerste geloften af op 8 december 1958. Zijn werkkring bleef ‘Voorburg’ in Vught, waar hij vele jaren
mentor was van de verpleegkundigen. Ben had een fijn aanvoelingsvermogen voor deze jonge mensen en was
zelf een goed verpleegkundige waardoor hij ook deskundig raad kon geven.
Duidelijk was hij in zijn werk ook de religieus die niet dacht aan zichzelf, maar zich voor honderd procent
inzette voor de evenmens. Ruim zes jaar is hij nog overste geweest van het convent ‘Voorburg’. Van 1992 tot
en met 1999 woonde hij in het convent aan de Loonsebaan in Vught. Uiteindelijk ging hij wonen in het convent
aan de Boxtelseweg in Vught.
Toen de tijd van zijn pensionering gekomen was, koos hij niet voor echte rust, maar ging werken in het
pastoraat van de parochie van Onze-Lieve-Vrouw. Later werd Huize Elisabeth in Vught zijn domein. Kosteren,
vieringen maken en hierin mee voorgaan, uitgebreid contact hebben met de bewoners, kortom werk in
overvloed.
Helaas viel hij op een fatale dag in de omgeving van Huize Elisabeth van zijn fiets. De val kwam hard aan, ook
voor de toekomst, want van die dag af begon voor hem de moeilijke periode van vallen en opstaan. Zijn
gezondheid liet steeds meer te wensen over, maar klagen deed hij niet.
Op de avond van 12 juli kreeg hij, in het bijzijn van zijn medebroeders, een ernstige hersenbloeding. Snel was
de ambulance aanwezig en werd Ben opgenomen in het ziekenhuis in Den Bosch. Pastor Mesch heeft hem het
sacrament van de zieken toegediend en in die nacht is hij rustig naar zijn Heer gegaan. Op 18 juli had de
plechtig uitvaartviering plaats in de kapel van Huize Elisabeth, voorgegaan door Pastor Staf Herremans, waarna
broeder Ben Nijholt, broeder Sebastiaan, werd begraven op het kloosterkerkhof in Dongen.
De goede en trouwe medebroeder Ben, vurige vereerder van Maria, moge rusten in vrede.
G.T.

