BR FLAVIANUS VAN RIEL
geboren te Gilze op 13 september 1926
overleden te Dongen
op 15 maart 2006

Al op jeugdige leeftijd groeide in hem het verlangen om priester-kloosterling te worden. Hij volgde een
opleiding daartoe, maar moest na enige jaren die opleiding opgeven. Hij besloot toen om broeder-onderwijzer
te worden en hij kwam daarvoor naar Dongen. Op 8 december 1944 begon hij met zijn noviciaat en twee jaar
later werd hij geprofest als Broeder van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes. Hij volgde de opleiding tot onderwijzer
en behaalde in 1950 zijn diploma.
Na het behalen van zijn onderwijsbevoegdheden was hij kort werkzaam in Nederland. In 1952 vertrok hij naar
Curaçao en ging wonen in Regina Assumpta. In 1959 werd hij hoofd van de Sint-Antoniusschool. Nadat in 1964
Curaçao regio was geworden, was Br. Flavianus meerdere jaren raadslid van het regionaal bestuur. Hij werd
overste van Regina Assumpta en, na de opheffing in 1973, overste van het huis aan de Tamanacostraat. Naast
zijn schoolwerk zette hij zich op een bijzondere wijze in voor basisgroepen, voor het pastoraal werk in de
parochie Santa Maria en in het buurtcentrum. Zijn enorme energie en werklust waren alom bekend.
Om zijn pastorale werk in de parochie Santa Maria vollediger te kunnen doen vroeg hij de algemene overste
met de studie voor het priesterschap te mogen beginnen. Dit werd hem toegestaan. Op 11 februari 1988 werd
hij door Mgr. Ellis priester gewijd.
Met ongekende ijver zette hij zich nu in als broeder-priester te Santa Maria, te Seru Grandi, in de gevangenis, in
het G.O.G. (Gouvernements Opvoedingsgesticht) en overal waar zijn diensten werden gevraagd.
Was zijn ijver te groot voor zijn lichamelijke conditie? Op 29 augustus 1998 kreeg hij een zwaar herseninfarct.
In datzelfde jaar keerde hij terug naar Dongen, naar Broederhuis Glorieux.
Toen begon voor hem een heel ander leven. Gekluisterd aan de rolstoel was hij veel bezig met geestelijke
zaken. Dat hij op zaterdag met behulp van zijn medebroeders mocht voorgaan in de Eucharistie was voor hem
een wekelijks hoogtepunt. Zijn humor was en bleef een goede compensatie in zijn toch wel zware leven. Zo is
hij ruim 7 jaar als gehandicapte in ons midden geweest met een goed thuisgevoel bij de verzorg(st)ers in de
ziekenafdeling.
Op 15 maart 2006 overleed Br. Flavianus. Na de plechtige uitvaartdienst, voorgegaan door Pater Frits van
Vlijmen (m.afr.) hebben wij afscheid genomen van onze dierbare Br. Flavianus.

