BR CYRIEL DE BLOCK
geboren te Waarschot op 7 december 1942
overleden te Oostakker
op 30 december 2001

Cyriel zal het levenslicht te Waarschoot op 7 mei 1942. Hij deed zijn eerste professie in de Congregatie van de
Broeders van O.L. Vrouw van Lourdes op 15 augustus 1959. Hij overleed op 30 december 2001 in het UZ
Gasthuisberg te Leuven.
In de kersttijd, op het feest van de H. Familie, is onze geliefde broeder, Cyriel van ons heengegaan, amper 59
jaar oud. We zullen hem dankbaar blijven gedenken als een voorbeeldige broeder: vroom, dienstbaar,
eenvoudig en bescheiden.
Zijn dienstbaarheid bleek in de huistaken die hij nauwgezet volbracht in Oostakker, Burcht, Heusden en Ronse.
In Ronse, bakermat van de inzet van Vader Glorieux, zou hij het langst verblijven, 27 jaar. Hij was vergroeid met
wat de bevolking van Ronse dierbaar is: de verering van Sint-Hermes en Onze Lieve Vrouw van Wittentak en de
nawerking van Stichter Glorieux. Actief lid van het Wittentak- en Fiertelcomité, was hij vooral nog zichtbaar als
vrome en stipte hoofdacoliet in de liturgie van de Sint-Hermescollegiaal.
Hij zong bovendien, eerst in het Sint-Gregoriuskoor, dan in het SintHermeskoor. Met dit laatste was hij zo innig
verbonden dat hij met hen afspraken maakte voor de zang bij zijn uitvaart waaronder het “Laudate Mariam”
dat ze tot zijn ontroering bij een bezoek in Oostakker al zongen vóór de Grot.
Br. Cyriel heeft veel, maar stil en moedig geleden. Zeven jaar lang leed hij aan benauwende
ademhalingsproblemen. In het jubeljaar 2000 moest hij midden in de Wittentaknoveen opgenomen worden in
de ziekenafdeling in Oostakker, vanwaar hij geregeld overgebracht werd naar Leuven.
Zijn vertrouwen op de Moeder Gods gaf hem de moed om dicht bij het kruis van haar Zoon te blijven.
Op haar voorspraak vragen we dat broeder Cyriel nu mag delen, ongehinderd, in het volle leven van zijn Heer,
die de eenvoudigen verheft en zijn goede en trouwe dienaars welkom heet in het Vaderhuis. En telkens als wij
het feest van de H. Familie vieren, zullen we hem gedenken die zo broederlijk de uitbouw van Gods “familie”,
zijn gemeenschap heeft gediend.
Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes en Wittentak, Heilige Martelaar Hermes, wees zijn en onze voorspraak.

