BR CYRIEL DE WISPELAERE
geboren te Kaprijke op 28 december 1912
overleden te Oostakker
op 27 mei 2000

Geboren te Kaprijke op 28 december 1912. Hij deed zijn eerste professie op 19 maart 1930 en overleed, tijdig
voorzien van het Sacrament van de zieken, in het Broederhuis te Oostakker op 27 mei 2000.
Op 19 maart jl. mocht Br. Cyriel zijn 70-jarige professie vieren, al was zijn gezondheid toen ook niet meer zo
best. Een ziekbed van ongeveer twee maanden volgde. Toch bleef onze confrater vol moed, helder van geest
en dankbaar voor een bezoekje of kleine attentie.
Br. Cyriel was onderwijzer en opvoeder in hart en nieren en dit gedurende vele jaren: in Gent St. Bernadette,
Lebbeke, Ronse, Loppem en 23 jaar te Bornem (ook nog na zijn pensionering). Hij was niet enkel een bekwame
leerkracht, directeur of conventsoverste, maar ook iemand vol begrip voor confraters, leerkrachten en
leerlingen. Indien nodig, kon hij vastberaden optreden. Hij nam zoveel mogelijk deel aan het culturele en
sociale leven van de lokale gemeenschap. In Oostakker was hij een actief lid van de Bond van
Gepensioneerden. Als kind van het mooie landelijke Kaprijke was hij een groot kenner van planten en bloemen.
Als ervaren tuinier was het voor hem een vreugde hier en daar een handje toe te steken en zelfs hele tuinen
om te vormen of aan te leggen. Tot voor enkele maanden genoot hij van fietstochtjes in Gods vrije natuur en
verkende hij de Oostakkerse omgeving.
De band met zijn familie, zijn medebroeders en zijn vele vrienden en kennissen bleef hij behouden tot aan zijn
overlijden. Hij voelde zich daarbij gelukkig en was ook dankbaar.
Als mens en religieus was hij stipt en trouw en hij diende met vreugde God en zijn schepping. Hij trachtte
echter ook, zeker gedurende zijn actief leven, een groter inzicht te krijgen in de snel evoluerende
tijdsomstandigheden.
Nu heeft Br. Cyriel zijn bestemming gevonden en hij kan in een van de vele woningen van de Vader eeuwige
rust, vrede en inzicht verwerven.

