
 

BR GERARD VAN DEN BOSCH 
geboren te Hingene op 6 oktober 1929 

overleden te Bornem 
op 12 augustus 2006 

In Hingene, een dorp in het Vlaamse Klein Brabant, is Gerard Van den Bosch geboren op 6 oktober 1929. Het 
diep christelijk gezin van vader Jozef en moeder Antoinette (zelf afkomstig uit de streek van Oostmalle) telde 
tien kinderen: twee jongens en acht meisjes. Via de broederschool in Bornem kwam Gerard bij de broeders in 
Oostakker. Hij deed het noviciaat, legde zijn eerste geloften af op 8 december 1947 en volgde de 
Normaalschool. Hij behaalde het diploma van onderwijzer in 1951. Daarna studeerde hij nog landbouw. Als 
Broeder Egidius gaf hij enkele jaren les in Burcht. 

In augustus 1957 vertrok hij voor maar liefst 44 jaar naar ‘de Congo’, zoals wij in Vlaanderen zeggen. Het is een 
lang missionarisleven geworden met heel wat taken en verantwoordelijkheden. Hij moest veel tegenslagen en 
ontgoochelingen verwerken in de onafhankelijkheidsstrijd van Congo. Het was de tijd van de dekolonisatie, het 
Mobutu-regime, de plunderingen, de armoede, vaak uitzichtloos… Een tijd van opbouw en van ondergang. Een 
tijd van idealisme maar ook een tijd van realiteit, mislukking en vlucht naar het moederland. Een tijd van 
merkwaardige doorzetting, anders kon men daar zolang niet leven. Het is regelrecht de tekst uit het boek 
Prediker zoals die voorgelezen werd in de uitvaartplechtigheid in Bornem: “Alles heeft zijn tijd…” 

In Moba zette Br. Gerard in het Instituut AMANI zijn eerste stappen en maakte kennis met de Congolese jeugd. 
In 1962 verhuisde hij naar een totaal andere streek Bwamanda (Ubangi) waar hij les gaf aan de ‘Cycle 
d’Orientation’. Een hele aanpassing. In 1966 keerde hij naar Moba terug en verbleef er tot 1988. Alweer een 
heel nieuwe ervaring. Een nieuwe periode kondigde zich aan: Kalemie; hij werd medewerker in de coördinatie 
van het bisdom. Hij zorgde onder andere voor de bevoorrading en de boekhouding. Na de plundering in 1991 is 
Br. Gerard toch opnieuw vanuit België vertrokken naar Kalemie. Met vier broeders verbleven ze in het huis van 
de bisschop in Kalemie. Br. Gerard werd regionale overste van de broeders en tenslotte econoom van het 
bisdom. Hier kreeg hij de moeilijk taak om met weinig geld zoveel mogelijk te realiseren, in een tijd waar velen 
een zo groot mogelijk stuk van de koek wilden hebben. “Alles had zijn tijd…” 

In september 2001 kwam voor Gerard het definitieve afscheid van zijn Congolezen. Als laatste broeder vertrok 
hij uit Kalemie. Het was eens een bloeiende missie, een centrum van onderwijs dat heel het bisdom Kalemie-
Kirungu ten goede kwam… en toch bleef hij geloven dat de Congolezen het roer zouden overnemen en op hun 
eigen wijze de democratische doelstellingen probeerden uit te werken. “Want: voor alles is een tijd.” 

Br. Gerard kwam in Bornem wonen, in de buurt van zijn geboorteplaats. Dicht bij zijn grote familie voelde hij 
zich goed. Hij bleef echter ook sterk verbonden met zijn Congo. Hij heeft genoten van bezoeken aan zijn familie 
in Bornem en omstreken én van zijn contacten met zijn vroeger werkterrein. Jammer genoeg mocht hij slechts 
een te korte tijd genieten van dit nieuwe samenzijn, want op 12 augustus 2006 is Br. Gerard ons allen 
plotseling ontvallen. De tijd van … oneindigheid. 

Om dit actieve en lange missionarisleven zeggen wij u, Br. Gerard, dank namens de vele Congolezen die u 
gekend hebben. Dank voor bijna 60 jaar broederleven ‘gezonden om aan armen de Blijde Boodschap te 
brengen’, zoals u schreef in ons Jubileumboek. Zo stapte uzelf in het voetspoor van onze Stichter Vader 
Glorieux. We blijven ons u herinneren als een man, niet zozeer van woorden, wel van daden. 



“Laat mij… tussen geringen staan en hun blikken naar boven richten…” schreef u ook als een geestelijk 
testament. Die tijd ‘daarboven’ is gekomen. Rust daar in vrede bij uw familie en uw medebroeders die u 
voorgegaan zijn. 

DALO 


