BR FLORENTIANUS VASTERSAVENDTS
geboren te Asse op 8 juni 1919
overleden te Gent
op 31 juli 2002

Geboren te Asse op 8 juni 1919. Hij deed zijn eerste professie in de Congregatie van de Broeders van O.L.
Vrouw van Lourdes op 21 juni 1936. Hij overleed, voorzien van het Sacrament van de Zieken, in het Algemeen
Ziekenhuis Sint-Lucas op 31 juli 2002.
Zoals velen vóór en na hem kwam de jonge Willem (Willy) vanuit het Brabantse Asse naar het juvenaat en
daarna naar het noviciaat van de Broeders van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes. Reeds vroeg verloor het grote
gezin Vastersavendts de onmisbare steun van moeder: zij overleed toen verschillende van de kinderen nog
betrekkelijk jong waren. Maar de oudsten ontfermden zich, samen met vader, over de jongsten en zo ging het
leven verder.
Na zijn eerste vorming in het noviciaat te Oostakker volgde Willy, nu Br. Florentianus geheten, de lessen aan
onze Technische School te Oostakker (tot 1940). Br. Flor was in hoge mate autodidact, hij miste geen enkele
kans om een korreltje kennis en kunde mee te pikken. Gepatroneerd door directeur Br. Victor kon hij zich
bekwamen in muziek, lichamelijke opvoeding en dactylografie, de vakken waar hij later voor stond, zoveel
jaren, in humaniora. Muzikaal begaafd, fysiek getraind, vingervlug, kon hij voor de leerlingen alles perfect
vóórdoen. ‘Woorden wekken, voorbeelden trekken’. De zwijgzame Br. Flor was een man van de daad en dat
werkte aanstekelijk op jonge mensen, die gestimuleerd werden tot mooie resultaten. Met vaardige hand leidde
Br. Flor het koor, dirigeerde hij het muziekkorps, organiseerde hij sporttoernooien, creëerde hij dansen
turnfeesten.
Waar haalde Br. Flor de kracht en die inspiratie vandaan om dit allemaal tot stand te brengen? De mensen die
hem kenden, konden het vermoeden.
Zoals de Heer Jezus, rondgaand al weldoende, bleef hij in contact met de goddelijke Vader, die hem de zorg
voor de mensen in nood toevertrouwde.
Door die ontmoeting met de Heer en de woorden van wijze mensen ontstond o.a. de Bouworde en de
Telebouworde. Zowat 20 jaar geleden ging Br. Flor op rust. Toen begon voor hem de mooie avond van het
leven. Hij ging door met het werk van Poverello, verleende allerlei diensten aan zijn medebroeders, bespeelde
het orgel in de parochie. Hij genoot van de vriendschap die hij gaf en die hij kreeg van familieleden en vrienden
en was er de Heer heel dankbaar voor.
Met de jaren nam echter de achteruitgang toe: ziekte, medische ingrepen, lange opnamen in het ziekenhuis.
Wilskrachtig en taai, biddend en hopend, heeft Br. Flor zich tegen het lijden verzet. Ondanks de goede zorgen
van dokters en verplegers is hij, aan teveel lijden, bezweken.
Vaarwel Br. Flor, het ga je goed, vriend, tot bij de Heer. Adieu (à Dieu)!
Gedeeltelijk overgenomen uit de homilie van rector Lootens bij de begrafenis.

