BR ISFRIED VAN ROOIJ
geboren te Eindhoven op 5 juni 1921
overleden te Dongen
op 23 juli 2004

Na de lagere school ging Jan van Rooij naar het juvenaat van de broeders in Dongen. Op 8 september 1937
begon hij aan zijn noviciaat en kreeg de : kloosternaam Isfried. Twee jaar later werd hij lid van de congregatie
door zijn eerste professie. Na zijn opleiding tot onderwijzer was hij werkzaam in Rotterdam, Dongen en
Geldrop.
In 1948 vertrok hij als een der eerste naoorlogse missionarissen naar Indonesië. Hij was vele jaren leraar aan de
middelbare school in Pangkalpinang (Bangka) en daarna overste van het oudemannenhuis ‘Lo Nyin Boek’, waar
vooral oud-arbeiders van de tinmijnen verzorgd werden.
In 1970 verhuisde Broeder Isfried naar Jakarta waar hij aangesteld werd als overste van het broederhuis.
Behalve overste was Isfried ook de man die boodschappen deed voor huis en convent. Hij werd promotor van
de lerarenvakbond en secretaris van de “Conferentie der Indonesische Religieuzen”.
In 1999 keerde Broeder Isfried terug naar Nederland en ging wonen in broederhuis Glorieux.
Al gauw kreeg hij last van allerlei kwalen en door zijn toenemende doofheid raakte hij nogal geïsoleerd in zijn
contacten met anderen. Bij een onderzoek in het ziekenhuis bleek dat hij kanker had in een vergevorderd
stadium en tevens werd hem op een weinig zachtzinnige manier meegedeeld dat hij nog maar een half jaar te
leven had. Er volgden daarna nog enige zware onderzoeken tot het van hem niet meer hoefde.
Wat Isfried nog op de been hield was zijn enorme wilskracht en zijn nuchtere opvatting over de dood. Toch is
het zeker dat zijn groot geloof in het hiernamaals hierbij van grote betekenis is geweest.
Op 23 juli overleed deze totaal verzwakte maar zeer sterke mens in de ziekenafdeling van broederhuis
Glorieux. Op 28 juli herdachten wij Broeder Isfried - Johannes Martinus van Rooij - in een plechtige
uitvaartdienst die gevolgd werd door zijn begrafenis op het kloosterkerkhof te Dongen.

