BR HARRIE JANSEN
geboren te Etten op 27 december 1937
overleden te Tilburg
op 23 mei 2000

Op dinsdag 23 mei overleed in het St. Elisabethziekenhuis te Tilburg, gesterkt door het sacrament van de
zieken, onze medebroeder Harrie Jansen - Br. Edilbertus.
Hij werd geboren op 27 december 1937 in Etten (G). Harrie wilde broeder worden en ging op jeugdige leeftijd
naar het juvenaat in Dongen. Hij begon met het noviciaat op 19 maart 1954 en op 19 maart 1956 legde hij zijn
eerste geloften af Na het behalen van de bevoegdheid Verpleging B was hij achtereenvolgens werkzaam in
Reinier van Arkel en Huize Voorburg. Na enkele jaren ging hij kennis maken met het werk van onze broeders in
Spanje, om op 19 mei 1972 definitief te verhuizen naar Cosamai in Astorga. Als verpleegkundige maakte hij zich
daar zeer verdienstelijk vooral voor de hulpbehoevende kinderen die in Cosamai verzorgd werden.
In 1985 ging hij wonen en werken in La Bañeza. Daar kreeg hij de zorg voor de afdeling met
zwaargehandicapten. Daar was Br. Harrie een kleine Glorieux, altijd vol zorg, altijd in de weer voor zijn kleine,
zwaar gehandicapte gemeenschap. Het werk was zwaar. Gelukkig vond hij afleiding en steun in het convent van
zijn medebroeders, waar ook de echte Spaanse gezelligheid aanwezig was. Hij hield van Spanje en het Spaanse
land.
Het was voor hem een angstige en teleurstellende ervaring toen een vreemde ziekte zich in hem openbaarde
en de dokters concludeerden dat onderzoek in Nederland noodzakelijk was. Dit gebeurde op 3 januari 1994
toen hij (voorlopig?) verhuisde van Astorga naar Broederhuis Glorieux. Steeds weer hopend op herstel en op de
terugkeer naar Spanje leefde hij tussen hoop en vrees, maar de afbraak van zijn lichaam zette door. Zes jaar
lang heeft hij met een bijna bovenaardse kracht gevochten, gestreden én aanvaard.
Harrie was rustig en stil van aard en zocht het liefst zijn plaats in de bescheiden achtergrond, maar bij deze
ziekte die hem trof in zijn menselijke waardigheid is hij uitgegroeid tot een hoogstaand mens, een voorbeeld
voor ons allemaal.
Op 23 mei 2000 werd hij uit zijn lijden verlost en vond hij rust bij zijn Heer, die hij 44 jaar lang als een goed
religieus had gediend.
Moge hij rusten in vrede.

