BR NICO SIMANJUNTAK
geboren te Pematangsiantar
op 20 januari 1955
overleden te Pangururan
op 14 augustus 2021

De complete naam van Br. Nico luidt: Nicolaus Binner Simanjuntak. Geboren te Pematangsiantar (Sumatra,
Indonesië) op 20 januari 1955 en overleden op 14 augustus 2021 te Pangururan (Sumatra). Begraven op het
kloosterkerkhof te Pematangsiantar.
Hij deed zijn noviciaat in een intercongregationeel noviciaat van enkele broedercongregaties in Malang en
sprak zijn eerste geloften uit op 11 februari 1977.
Na zijn universitaire studies voor verpleger, was hij werkzaam aan de polikliniek van Desa Putera. Een dokter
was de geneesheer-directeur, terwijl br. Nico vele jaren de leiding had over de verpleging en de praktische
organisatie. Zijn vriendelijke omgang met het personeel en de patiënten, zorgden voor de opbouw van een
goed team.
Geleidelijk kwamen er ook andere leidinggevende taken bij, zoals econoom, secretaris en vervolgens voorzitter
van de Budi Mulia stichting. In 2002 was hij medeoprichter van de Yayasan (stichting) Budi Mulia Lourdes. Deze
yayasan vormt het bestuur over de vele scholen van de congregatie, over enkele internaten en over twee grote
poliklinieken.
In 1998 werd hij gekozen tot lid van het algemeen bestuur van de congregatie en ging hij in Oostakker wonen.
Hij leerde Nederlands; Engels sprak hij al en het Indonesisch was zijn moedertaal. Deze talenkennis was heel
nuttig binnen het algemeen bestuur, maar maakte het ook mogelijk een goed contact te hebben met broeders
in België en Nederland én met vele anderen. Hij maakte vele vrienden en vriendinnen en vele mensen hebben
warme herinneringen aan hem. Speciale aandacht had hij voor landgenoten in België en Nederland en hij nam
trouw deel aan de vieringen van die groepen. Omgekeerd hebben vele landgenoten in de lage landen royale
steun gegeven aan de sociale projecten van br. Nico in Indonesië.
In 2001 werd hij gekozen tot provinciaal overste van Indonesië en die functie vervulde hij tot 2010. In dat jaar
werd hij gekozen tot plaatsvervangend algemeen overste en ging hij weer in Oostakker wonen. Vanaf 2013
vervulde hij zijn taak in het algemeen bestuur vanuit Indonesië en daar werd hij directeur van het weeshuis van
de stichting Karuna in Gentang op Java en vanaf 2017 van het internaat van onze congregatie in Pangururan op
het eiland Sumatra bij het Toba meer. Hij vervulde die functies met hart en ziel. Bij zijn overlijden was hij aan
het sporten met studenten van het internaat. Met recht kunnen we zeggen dat hij in het harnas overleden is.
In 2016 werd hij opnieuw gekozen in het algemeen bestuur als bestuurslid en dat was hij nog steeds.
Zijn onverwacht overlijden kwam heel hard aan zowel binnen de congregatie als daarbuiten.
Hartelijk dank voor uw medeleven bij het overlijden van br. Nico.
Br. Ton Houdé,
Algemeen Overste

