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geboren te Nazareth op 15 juni 1937 

overleden te Oostakker 
op 22 mei 2007 

Wie Broeder Firmin kende zal steeds ongewild terugdenken aan zijn vaak voor hem typerende antwoorden. 
Meermaals zat hier iets ludieks of een kwinkslag achter. ’t Is om te zwanzen. 

Voor zijn medebroeders had hij vaak een kleine attentie of verrassing onder vorm van een speciaal schoteltje, 
een visgerechtje of een voorschoteltje. Elke bezoeker was welkom en werd spontaan meegenodigd voor de 
maaltijd. Er is vlug iets bijgemaakt en een bord bijgezet was zijn leuze. 

Zijn familie was met hem verbonden door een sterke band. Hoe genoten zij van het “allen samenzijn” in de 
schoolrefter. Het werd georganiseerd en herhaald bij zijn gouden jubileum. Hij genoot en was zeer dankbaar 
voor de warmte en de genegenheid die hij kreeg en terugschonk. 

Hoeveel toevallige voorbijgangers stonden in bewondering voor zijn groene vingers en zijn voorliefde voor 
bloemen en planten. Hoevelen heeft hij een plezier gedaan met een plantje, een stekje, een scheutje. Het zijn 
blijvende herinneringen want de natuur komt elk jaar opnieuw tot leven en ontplooit haar steeds weerkerende 
en verrassende pracht. Uren kon hij er langs wandelen, kijkend en bewonderend. Hij genoot van zijn werk en 
van het werk van anderen. 

Hij was geboeid door al wat leefde. Hij vertroetelde zijn poes en zijn duiven. Hij sprak als het ware hun taal en 
ze begrepen hem en kenden zijn stem en geluid uit honderden anderen. De winterse meeuwen waren 
dagelijkse bezoekers voor broodresten of frietjes die overbleven. Ze loerden en wachtten tot de deur openging 
en begonnen reeds te cirkelen. 

Langzaam namen zijn levenskrachten af. De medische lijdensweg wilde hij niet gaan. De tweede behandeling 
ontredderde hem dusdanig dat hij het niet nodig vond. Ik heb mijn tijd gehad, ik hoop dat ik mag gaan zonder 
pijn of veel lijden. Het is hem gelukt, Goddank en hij was er dankbaar voor. In alle rust is hij heengegaan, ons 
allen in zijn herinnering meedragend. Wij hebben voor hem gebeden, nu is hij in gedachten bij ons om ons te 
troosten en te bemoedigen. Zorg goed voor elkaar zou zijn boodschap zijn en blijft zijn boodschap. 
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