BR FIRMATUS VAN STEENDAM
geboren te Serskamp op 29 mei 1919
overleden te Oostakker
op 30 mei 2004

Te Serskamp niet ver van het perron van het spoorwegstation, stond het geboortehuis van Broeder Firmatus.
Voorgeleefd door diep christelijke ouders dacht Karel er vrij vlug aan zijn leven aan God te wijden.
In Puurs en later in Oostakker maakte hij kennis met onze congregatie. Hij kreeg er zijn eerste opleiding en
engageerde zich in 1936 met de congregatie door het uitspreken van zijn kloostergeloften. Hij volgde de
afdeling mechanica. Zijn creatieve en leergierige geest werd opgemerkt en hij kreeg de toelating om zijn
bekwaamheid en handvaardigheid te Gent te vervolledigen.
Na drie jaar werd hij als volwaardig technicus naar Ronse gestuurd om de leiding van de ‘metaalafdeling’ op
zich te nemen. Met veel ijver en geduld heeft Broeder Firmatus aan deze opgave gewerkt. Met leerlingen en
collega’s heeft hij de afdeling tot een bloeiend geheel gemaakt waar het goed was te studeren en te werken.
Zijn rijke persoonlijkheid en geloof in zijn eigen kunnen en in dat van anderen stimuleerde vrienden en
belangstellenden tot voortdurende prestaties. Voor hem was het zoeken een heerlijke ervaring. Hij wist steeds
de moed te vinden om te herbeginnen en mislukkingen te relativeren.
Voorspoed en tegenslag liggen soms niet ver van mekaar. Tijdens de nacht van 30 december 1965 werd
Broeder Firmatus betrokken bij een ernstig verkeersongeval. Dit verplichtte hem tot een langdurig verblijf in
verschillende ziekenhuizen. Waarschijnlijk zal zijn grootste pijn wel geweest zijn het op non-actief staan, de
bedrijvigheid van het atelier en vooral zijn collega’s en leerlingen te moeten missen.
Op zijn ziekbed ontdekte hij de rijkdom van vreemde talen. Hij begon met veel energie aan een
vervolmakingscursus Engels en Duits. Alsof zijn krachten onuitputtelijk waren voegde hij er nog een
computercursus aan toe.
Op 11 september 2003 liet alles vermoeden dat het een prettige dag zou worden. Broeder Firmatus wou
deelnemen aan een uitstap. Helaas was hij niet op de afspraak, een ernstige ziekte had toegeslagen. Meer dan
65 jaar was hij een trouwe volgeling van Stichter Glorieux. Met veranderingen in kerk en maatschappij had hij
het soms moeilijk. Een kwarteeuw pensioengerechtigd was ruimschoots verdiend en hij heeft ervan genoten.
We geloven dat de God van het Verbond Broeder Firmatus zal begeleiden in zijn eeuwige rust.

