BR MARCEL ARTS
geboren te Beneden-Leeuwen op 28 april 1927
overleden te Dongen
op 25 juni 2004

Op 25 juni 2004 overleed in Broederhuis Glorieux onze dierbare medebroeder Marcel - Marcellis Gerardus Arts.
Marcel Arts werd geboren op 28 april 1927 in Beneden-Leeuwen. Na het verlaten van de lagere school wilde hij
meubelmaker worden en ging werken in een meubelzaak.
Geleidelijk aan begreep hij dat stoelen belangrijk zijn om te zitten, maar dat er nog iets is waarbij de vraag
gesteld wordt: “Hoe zit het met mijn leven?” Voor deze vraag zocht hij een oplossing bij de Broeders van
Dongen. Hij was 19 jaar oud toen hij bij de broeders het noviciaat begon. Zijn kloosternaam werd broeder
Marcellianus. Met het afleggen van de eerste geloften op 8 december 1948 werd hij lid van de congregatie van
de Broeders van O. L. Vrouw van Lourdes.
Na het noviciaat werkte broeder Marcel - zo werd hij nu kortweg genoemd - in Heiloo, Dongen, Vught en Den
Bosch. Hij assisteerde bij de verzorging en verpleging, maar tot een opleiding voor verpleegkundige kwam hij
niet.
In 1964 werd hij gevraagd voor de huishoudelijke dienst in de Residentie (Moederhuis) te Oostakker. Men mag
zeggen broeder Marcel werd het gezicht van de residentie. “Marcel deelt er de lakens uit”, werd weleens
plagenderwijs gezegd.
Als je bij de Residentie aanbelde zag je in het matte glas van de deur de breedvoerige schim van broeder
Marcel en opengedaan keek je in zijn wat guitige ogen. Er straalde iets uit van zijn gevoel van belangrijkheid. Hij
werkte immers In het centrum van de congregatie. Vijf en dertig jaar heeft hij op een voortreffelijke wijze zijn
taken In de Residentie vervuld.
In 1999 zei hij Oostakker vaarwel. Hij had bij zes algemene oversten gewerkt, zei hij trots. “Nu is het welletjes”.
Broeder Marcel verhuisde naar Broederhuis Glorieux in Dongen. Zijn dienstbaarheid was kenmerkend.
Receptie, boodschappen voor anderen, burenhulp, misdienen, zomaar enkelen van de vele diensten die Marcel
in het huis verrichtte. Hij had ook zijn liefhebberijen: sparen van sigarenbandjes, postzegels en etiketten van
wijnflessen, verzorgen van bloemen en planten, muziek beluisteren rummikub spelen ...
Broeder Marcel zou met de medebroeders op vakantie gaan. Hij voelde zich niet goed en werd onderzocht in
het ziekenhuis. Alles was in orde. De volgende dag verliet hij de kapel en buiten de kapel viel hij neer en
overleed.
Hij die zorgde dat de klokken precies op tijd liepen werd plotseling geconfronteerd met het eeuwige waarin tijd
en klok geen rol spelen. Onverwacht trad hij binnen in het Licht, waarover wij zingen: Hij die woont in eeuwig
licht, voor wie alle grootheid zwicht, toont aan mensen zijn gezicht.
Op 3 juli werd broeder Marcel na de uitvaartdienst, voorgegaan door Pater Frits van Vlijmen (m.afr.), begraven
op het kloosterkerkhof in Dongen.
Rust in vrede.

