BR HUBERT VAN RONSELE
geboren te Vilvoorde op 15 november 1927
overleden te Oostakker
op 21 maart 2010

Roger werd geboren te Vilvoorde. In zijn eerste kinderjaren ontvielen hem zijn ouders, een verlies dat hem
blijvend zwaar is gevallen. Hij liep lagere school te Laken en leerde daar ook een ‘mondje Frans’. Hij was er fier
op en het kwam hem later goed van pas.
Na het juvenaat te Puurs en het noviciaat te Oostakker sprak Roger als Br. Hubert zijn eerste geloften uit
(1945). Hij volgde een jaar de opleiding tot kleermaker en kon na enkele jaren huistaken in het broederhuis zijn
droom waarmaken: mensen nabij zijn.
‘Mensen helpen’ bleef het motto van zijn lang kloosterleven. Toen de congregatie werd gevraagd de leiding van
het Psychiatrisch Instituut ‘La Volière’ te Luik op zich te nemen (1947), was Br. Hubert een van de eersten om
zich bij de groep broeders aan te sluiten en dit met volle overgave. De kennis van het Frans kon hij hier best
gebruiken. Meer dan twintig jaar heeft hij, samen met zijn confraters, de mensen in hun psychische nood
bijgestaan. Intussen volgde hij ook een cursus van hulpverpleger-psychiatrie te Luik. In 1968 kreeg het
Psychiatrisch Instituut een andere leiding en de broeders kregen in andere conventen een nieuwe taak
toegewezen. Br. Hubert werkte in de wasserij van het broederconvent te Oostakker gedurende bijna veertig
jaar, ook na zijn pensioenleeftijd. Hij hield van uiterste zorg en netheid en was steeds bereid, zelfs in de late
uurtjes, om tussenin nog strijk-, naai- en herstelwerk aan te pakken. Wie ook bij hem aanklopte werd geholpen.
In de communiteit van het Broederhuis was Br. Hubert evenzeer actief. Hij bespeelde het orgel van de kapel en
als voorzanger luisterde hij mee de eucharistie op. Zelfs in Oostakker, Sint-Amandus en omringende parochies
deed men voor orgel en zang jarenlang op hem een beroep. Indien nodig was hij ook misdienaar en koster en
elk weekend werden de juiste liturgische liederen klaargelegd en soms ook gerepeteerd.
Als Br. Hubert aan de Heer zal zeggen: “Wanneer heb ik u geholpen?” zal de Heer antwoorden: “Je hebt de
minsten der Mijnen verpleegd en verzorgd, je hebt jouw medebroeders, ook bij ziekte en ongemak, bijgestaan,
je hebt in de communiteit de meest eenvoudige taken niet geschuwd, je hebt mijn Gedachtenis opgeluisterd …
Dit alles is ook aan Mij gedaan (Matt. 25, 40-45).”
Br. René Gogne.

