BR PETRUS KROUWELS
geboren te Haarlem op 11 mei 1917
overleden te Dongen
op 15 juni 2007

Herman Krouwels werd geboren te Haarlem maar bracht zijn jeugd door in Beverwijk. Hij was enig kind in het
gezin Krouwels en voelde zich als jongeman geroepen tot een leven van inzet voor de medemens. Dit vond hij
bij de broeders van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes in Dongen, waar hij op 21 juni 1937 werd ingekleed en de
kloosternaam Petrus ontving.
Op 21 juni 1939 legde broeder Petrus de eerste geloften af en na een kort verblijf in Den Haag, woonde hij ruim
23 jaar in Huize Voorburg in Vught. Daar behaalde hij de akte Godsdienst A en de bevoegdheid voor
ziekenverpleging B. Hij was een goede verpleegkundige, rustig en betrouwbaar, consequent in zijn
verplichtingen als verpleegkundige en als religieus. In 1970 kwam hij naar Overdonk in Dongen. Daar kreeg hij
de zorg voor een grote groep patiënten.
In 1977 werd hij gekozen tot vicaris van het convent Over-donk. Twintig jaar lang zal hij vicaris zijn in Overdonk
en later in broederhuis Glorieux. Altijd rustig, altijd kalm: broeder Petrus kende geen paniek. Hij was
verantwoordelijk voor het personeel, zorgde voor de kerstpakketten en ging op bezoek als een personeelslid
ziek was. De bijzondere band tussen Petrus en Paul Vrolijk was algemeen gekend. Samen gingen ze op stap,
bezochten de Mariagrot in Meerseldreef of zaten rustig te genieten op het balkon van de flat van broeder Paul.
Hun volkstuintje bij de Donge floreerde goed.
Op de bank in die tuin was het goed rusten. Petrus waakte over Paul en Paul bewees goede diensten aan
Petrus toen deze hulpbehoevend werd. De plotselinge dood van broeder Paul moet broeder Petrus verdriet
hebben gedaan, maar dat hield hij voor zichzelf.
Steeds was hij aanwezig in het gebed en de vieringen in de kapel. Vaak zat hij diep gebogen in zijn rolstoel,
maar hoe dan ook hij wilde aanwezig zijn. In zijn goede tijd was hij op dit terrein zeer actief: in de
ste
liturgiecommissie, in de bijbelgroep, als koster, zanger en voorbidder. Op 11 mei jl. vierde hij zijn 90
verjaardag.
Zijn gezondheid ging sterk achteruit. Op vrijdagavond 15 juni ging hij, toch nog onverwacht, van ons heen. De
trouwe dienaar mocht binnentreden in het licht van de eeuwige vrede. Op woensdag 20 juni was de plechtige
uitvaartdienst plaats waarna wij broeder Petrus hebben begeleid naar zijn laatste rustplaats op het
broederkerkhof in Dongen.

