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Met het diploma timmerman op zak kwam hij naar Dongen en meldde zich voor de vorming tot broeder. Na 
vorming en professie ging hij studeren voor de psychiatrische verpleging en behaalde het diploma 
ziekenverpleging. In 1959 vertrok hij naar Curaçao om aanvankelijk te gaan werken in de psychiatrische 
verpleging maar het werd spoedig: begeleiding van jongens in het Gouvernement Opvoeding Gesticht (G.O.G.). 

Br. Nicolaas heeft hier prachtig werk verricht. Hij was behalve een bekwaam verpleger ook een uitzonderlijk 
goede opvoeder. Hij ontwierp een geheel nieuwe methode om deze jongens een vakopleiding te geven. Ook is 
hij regionale overste geweest van de broeders van Curaçao. Hij werd gevraagd te helpen bij stervende mensen 
in het hospitaal. Voor Curaçao is Br. Nicolaas een zegen geweest. 

Op eigen verzoek is hij na zijn pensionering naar Canada vertrokken aangezien zijn familie daar woonde en hij 
tezamen met de broeders in Calgary, zich verder dienstbaar kon maken. 

Br. Nicolaas was een broeder die zijn talenten ontdekte en ze ook uitbouwde. 

Zowel in Curaçao als in Canada ging zijn gezondheid achteruit. Hij leed hier psychisch zwaar onder. In 1995 
kreeg hij het advies om te gaan verhuizen naar broederhuis Glorieux te Dongen. Hij heeft met veel pijn “ja” 
gezegd. Hij moest zijn familie en de broeders van Canada achterlaten. De laatste 6 jaren zijn waarschijnlijk de 
zwaarste jaren in zijn leven geworden. Hij kon zijn talenten niet meer gebruiken doordat het spreken en het 
lopen steeds moeilijker werden. De laatste tijd ging zijn gezondheid snel achteruit, doch nooit hoorde je hem 
klagen.  

Wij danken de Heer voor zijn leven als medebroeder, verpleger en begeleider voor vele jongeren. Br. Nicolaas, 
bedankt voor je dienstbaarheid en rust nu in Vrede bij de Heer. 


