
 

BR JORIS MATTELAER 
geboren te Kortrijk op 29 mei 1916 

overleden te Ronse 
op 24 april 2000 

Br. Joris werd geboren te Kortrijk op 29/05/1916 en leerde er zo de Congregatie van de Broeders van Onze-
Lieve-Vrouw van Lourdes kennen. Hij werd, na zijn vorming in het noviciaat, onderwijzer aan onze 
Normaalschool in 1937, behaalde het diploma van opvoedkunde aan het Hoger Opvoedkundig Instituut te Gent 
en kwam dan terecht in de mobilisatie, in de oorlog als soldaat en als krijgsgevangene in Koningsbergen.  

Gelukkig was hij kort daarop vrij en werd leraar aan de Normaalschool. De ouderen onder de oud-leerlingen 
zullen zich hem blijven herinneren als leraar wiskunde, vol ijver en zorg en als een bezige bij, die hielp waar hij 
kon. Hij had in deze moeilijke jaren ook de medezorg voor de jonge broeders in het scholastikaat. Het grootste 
gedeelte van zijn actief leven bracht hij door in Congo (Zaïre) en dit vanaf 1951 tot 1984. Zoals op zijn 
gedachtenisprentje geschreven staat, was hij in Congo een onvermoeibaar missionaris, geen zieltjeswinner, 
maar een man die de blijde boodschap van naastenliefde, begrip en verdraagzaamheid uitdroeg zonder 
onderscheid van ras of geloof. Ook op hogere leeftijd, terug in België, hielp hij zieken en mensen in nood en 
zocht een helpend contact bij diegenen die hij nog kende uit de tijd van Kalemie (Albertstad - Congo). 

Br. Joris was een man van trouw aan het gegeven woord, vol energie en met een ongekende moed om het 
gegeven woord in daden om te zetten. Ook zijn familie lag hem nauw aan het hart en hij vond er alle begrip 
voor zijn apostolaatswerking in Congo. “Een gelovig mens moet sterkte zoeken in gebed, in meditatie en 
liturgische vieringen”: zo zou men zijn innerlijk leven kunnen typeren. Br. Joris overleed te Ronse op 
24/04/2000. 

Wij zijn dankbaar om zijn onverdroten inzet voor het rijk van God en de mensen. Hij zal bij God dan ook zijn 
eeuwi-ge paasvreugde mogen beleven! 

Broeder René Gogne 


