BR LEONTINUS THEEUWES
geboren te Ginniken op 22 oktober 1924
overleden te Dongen
op 7 juni 2002

Op 7 juni 2002 overleed plotseling in broederhuis ‘Glorieux’ te Dongen Broeder Leontius - Johannes Josephus
Theeuwes. Jan Theeuwes werd geboren op 22 oktober 1924 te Ginniken. 23 jaar oud trad hij in bij de Broeders
van Onze Lieve Vrouw van Lourdes te Dongen. Bij zijn intrede in het noviciaat ontving hij de kloosternaam
Leontius. In de omgang werd hij Broeder Leon genoemd.
Hij legde zijn eerste geloften af op 19 maart 1948. In dat jaar verhuisde hij naar de toenmalige SintWillibrordusstichting te Heiloo, alwaar hij de studies Ziekenverpleging B en Boekhouden M.B.A. met succes
afrondde.
Broeder Leon was vooral werkzaam op administratief gebied. Vooral in Doorn en Driebergen heeft hij op dit
terrein zijn sporen verdiend. In 1988 (63 jaar oud) werd hem gevraagd met enkele medebroeders naar Brazilië
te gaan. Zijn positieve reactie getuigde van zijn goede religieuze instelling. Zeven jaar heeft hij daar mogen
wonen en zijn administratieve vaardigheden kwamen er goed van pas. Ondanks de moeilijke omstandigheden
zijn het mooie jaren voor hem geweest.
Na zijn terugkeer uit Brazilië in 1993 is Broeder Leen in broederhuis ‘Glorieux’ gaan wonen, waar hij zich zeer
verdienstelijk maakte door zijn zorgen voor veel gewone alledaagse karweitjes en vooral door zijn fijn
aangevoelde attenties voor zieke én gezonde medebroeders, voor zijn familie, kennissen en vrienden. Leon was
een rustige medebroeder die in alle eenvoud en bescheidenheid zijn dagelijkse plichten vervulde.
Al enkele weken was het niet goed met zijn gezondheid. Toch stond hij erop om als begeleider naar Lourdes te
gaan. Op de dag van zijn overlijden heeft hij de reis geannuleerd. ‘s Avonds kreeg hij bezoek.
Ofschoon vermoeid was hij weer de attente Leen, vol aandacht voor de mensen die hem opzochten.
De vermoeidheid zette door en in zijn kamer gekomen om te gaan rusten voelde hij dat het niet goed ging en
belde de verzorging. Zijn lichamelijke toestand verslechterde steeds meer en om 11.10 uur die avond overleed
Broeder Leontius.
In de uitvaarthomilie sprak Pater Jan van Raay over het koninkrijk der I hemelen, het koninkrijk Gods, dat
vergeleken wordt met een kostbare schat in de akker, waarvoor je alles doet om die te bezitten. In een artikel
wordt het kloosterleven beschreven als die schat in de akker en die kostbare parel. Heel bijzonder is wel dat
Broeder Leon dit artikel indertijd had uitgeknipt en zorgvuldig bewaarde. Je zou het mogen zien als een
getuigenis, een persoonlijke bevestiging van zijn eens gemaakte keuze voor het religieuze leven dat hij zag als
een heel reëel levensideaaL
In de morgen van vrijdag 14 juni zou Broeder Leon voor de zevende keer als begeleider naar Lourdes gaan. Het
was een geliefde plek voor hem. In 1999 schreef hij op een klein papiertje: “Lourdes, plaats van samenkomst,
van tongen en talen. Je zult er misschien niet genezen, maar je wordt er wel beter van. Naast veel ellende zie je
het delen van elkaars verdriet, veel blijheid en je voelt je niet alleen. Lourdes, een plek vol hartelijkheid, zorg en
aandacht. Ik heb een koffer met lasten hier gelaten en ga met een koffer vol hoop en verwachting naar huis
terug”. Leon voelde zich in hart en nieren broeder van Onze Lieve Vrouw van Lourdes. Wat hij in Lourdes
mocht ervaren bracht hij in praktijk in zijn dagelijks leven, hartelijk, vol zorg en aandacht, trouw in het
onderhouden van zijn relaties met mensen en familie en trouw aan zijn gegeven woord. Een man met een fijn

gevoelige aard die op kon gaan in sfeervolle muziek en geen behoefte had aan de sensationele luidruchtigheid
van de TV. Waarschijnlijk trok zijn eenvoud de bijzondere aandacht: velen kwamen op 13 juni naar de
uitvaartdienst in de Pauluskerk te Dongen, waarin het “In Paradisum deducant te Angeli” klonk als een laatste
groet aan Broeder Leontius - Johannes Josephus Theeuwes.
Op het kloosterkerkhof in Dongen namen wij afscheid van Broeder Leontius, waar hij mag rusten tussen zijn
overleden medebroeders.

