
 

BR CHARLES DUMONT 
geboren te Rotterdam op 7 oktober 1938 

overleden te ‘s-Hertogenbosch 
op 10 september 2001 

Op 10 september 2001 overleed plotseling na een kortstondige ziekte te ‘s-Hertogenbosch onze dierbare 
medebroeder Charles Dumont.  

Charles Dumont werd op 7 oktober 1938 geboren te Rotterdam. Daar maakte hij kennis met de broeders van 
Onze Lieve Vrouw van Lourdes die daar werkzaam waren. Hij liet al spoedig blijken ‘broeder te willen worden 
en daartoe werd hij juvenist in Dongen. 

Op 15 augustus 1956 begon hij met het noviciaat en kreeg de kloosternaam Broeder André. Na de 
noviciaatsperiode verhuisde Broeder André - al spoedig Broeder Charles geheten - naar Huize Voorburg te 
Vught. Daar behaalde hij de Verplegingsakte B. In 1962 ging hij werken in de Rue de Volière te Luik, in het 
psychiatrisch instituut geleid door onze broeders. Zijn Franse inslag kwam daar goed van pas. Helaas overkwam 
hem een verkeersongeluk, waardoor hij een zware strijd moest voeren om zijn been te behouden. Dit is gelukt, 
wel met een blijvende handicap die hij lange tijd de baas bleef, maar die hem later toch parten ging spelen. 

Voldoende hersteld verhuisde Broeder Charles in 1967 naar Huize Voorburg in Vught. Daar gaf hij als zeer 
gewaardeerde docent les aan de verpleegkundigen in opleiding. In die tijd deed hij met de jongerengroepering 
onder de broeders volop mee met de gesprekken over de ontwikkelingen in het religieuze leven. 

Het was voor niemand een verrassing toen hij in Provinciaal Kapittel van 1975 tot provinciale overste werd 
gekozen. In die functie ontpopte hij zich als een groot stimulator van het geestelijk leven. De Commissie 
Religieus Leven en Gebed lag hem na aan het hart. 

Ook het stoffelijke ontsnapte niet aan zijn aandacht. Broeder Charles was de eerste die een financiële injectie 
gaf aan de internationale werkgroep “Vraag en Aanbod”, kort daarvoor opgericht. Na zijn periode als 
provinciale overste werd hij na enige jaren gekozen als plaatsvervangend provinciale overste en vervulde in die 
functie tevens de secretariaatswerkzaamheden.  

Ook was hij lid van de redactieraad van “Informatie”. Meerdere jaren is hij in deze functies werkzaam geweest. 
Tevens werd hij overste van het convent in de Sint Jorisstraat te ‘s-Hertogenbosch. Vele jaren was hij lid en 
voorzitter van de eerder genoemde Commissie Religieus Leven en Gebed. In deze commissie waren zijn 
initiatieven van grote waarde en werden onder zijn stimulerend voorzitterschap veel activiteiten ondernomen. 
In de contacten met de broeders van het convent Sint-Jorisstraat blijkt dat Broeder Charles een overste was 
met veel aandacht voor het welzijn van zijn broeders, niet alleen op lichamelijk gebied, maar ook heel 
bijzonder op het terrein van het geestelijk welzijn. Daarnaast was hij een zeer gastvrije overste.  

Zijn verantwoordelijke functies vroegen ook om de nodige ontspanning. Elk jaar weer ging hij met enkele 
medebroeders op vakantie in Zuid-Frankrijk. Dat waren voor hem heerlijke weken. Door zijn handicap was het 
voor hem niet mogelijk met zijn medebroeders mee te trekken de bergen in, maar het heerlijke klimaat met de 
Zuid-Franse zon maakte hem vrolijk en deed hem goed. Maar helaas begonnen zijn handicap en andere kwalen 
zijn lichamelijke conditie te ondermijnen.  

Op het laatste kapittel liet hij weten zijn taken niet allemaal meer te kunnen volbrengen. Was dit de voorbode 
van dat onverwachte bericht dat ons allen deed opschrikken: “Broeder Charles is overleden ?” 



Een goede en fijne broeder met grote contactuele eigenschappen ging van ons heen. Wij hebben Br. Charles 
Michel Alphonse Dumont op 14 september 2001 herdacht in een zeer drukbezochte uitvaartdienst en hem 
daarna begeleid naar zijn graf op het kloosterkerkhof. 

Moge hij rusten in vrede. 


