BR FRANS VAN DEN HOEK
geboren te Cuijk op 24 oktober 1934
overleden te Dongen
op 21 september 2007

Frans van den Hoek, geboren te Cuijk, zal in dat mooie land zeker wel eens aan de oevers van de rivier de Maas
hebben gestaan en mogelijk, geïnspireerd door de stroming van het water, in zich zelf ook een stroming in een
bepaalde richting hebben bespeurd die hem verder in die richting stuwde. We zien hem in ieder geval in 1948
naar Dongen reizen en leerling worden in het juvenaat.
Op 8 december 1950 werd hij novice en kreeg de kloosternaam Broeder Fidentius. Later gebruikte hij weer zijn
doopnaam en werd hij aangesproken met Br. Frans. Hij sprak de eerste geloften uit op 8 december 1952. In
Heiloo werd hij als scholastiek betrokken bij de verpleging van psychisch zieke mensen. In 1955 verhuisde Frans
naar Reinier van Arkel in Den Bosch, waar hij ruim twintig jaar zou wonen. In die tijd behaalde hij de
bevoegdheden ‘Bejaardenverzorging’ en ‘Ziekenverzorging’. Niet alleen deze bevoegdheden, maar ook zijn
grote gestalte gaven hem gezag, en zeker ook zijn benadering van de zieke mensen: warm, meelevend en
hartelijk.
In 1976 is hij de eerste bewoner van het broederhuis in de Sint-Jorisstraat in Den Bosch, dat ook wel ‘De Twaalf
Apostelen’ werd genoemd. Daar is hij de bezorgde medebroeder, altijd tot dienstbaarheid bereid, maar ook
graag redenerend over serieuze zaken, want zijn broeder-zijn was voor hem een serieuze zaak. In deze
gesprekken hoorde je vaak de wijsheid doorklinken van iemand met een gezonde en diepgelovige kijk op het
leven. Ook gebeurtenissen uit het verleden wist hij met zijn sterk geheugen weer tot leven te brengen. Contact
met mensen was voor hem van levensbelang. Zo maakte hij veel vrienden.
Autorijden deed hij graag, maar altijd in dienst van de ander, zelfs toen hij een been moest missen en met een
prothese verder moest. In een aangepaste auto bleef hij als chauffeur dienstbaar, vooral voor zijn
medebroeders in de Sint-Jorisstraat. Helaas moest hij enige jaren later ook zijn tweede been missen. Het werd
nu voor hem te moeilijk om nog in de Jorisstraat te blijven. Zo werd hij bewoner van de ziekenafdeling in het
broederhuis Glorieux. Frans werd van een behulpzame medebroeder tot een broeder die hulp nodig had.
Hij probeerde moedig zijn beperkingen te aanvaarden en wat hij zelf kon doen deed hij zelf. Hij deed pas een
beroep op de verzorging als hij het zelf helemaal niet meer kon. En meestal zittend in zijn rolstoel bleef hij vol
aandacht voor zijn medebroeders en de bewoners van de ziekenafdeling. Hij genoot van de aandacht van zijn
familieleden, waarmee hij openhartig kon praten over zijn situatie.
Onverwachts ging Broeder Frans op vrijdagmorgen 21 september van ons heen en maakte hij de overstap naar
zijn geliefde Heer, waarvan wij aannemen dat Hij Frans met grote liefde opnam in zijn Rijk van vrede en rust.
Vierenvijftig jaar is Frans een trouw lid geweest van onze congregatie. Een goede, trouwe en dappere
medebroeder is overleden. Op 25 september hebben wij in een plechtige uitvaartviering afscheid genomen van
Br. Franciscus Gerardus Wilhelmus Maria van den Hoek en hem uitgeleide gedaan naar ons broederkerkhof in
Dongen.
Hij ruste in vrede.
Br. A.R.

