BR PAUL VROLIJK
geboren te Ophasselt op 17 mei 1930
overleden in het ziekenhuis te Tilburg
op 30 oktober 2006

Hij begon het noviciaat in Oostakker op 21 juni 1947 en kreeg de kloosternaam broeder Theophaan. Hij legde
op 21 juni 1949 zijn eerste geloften af in de Congregatie van de Broeders van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes en
woonde daarna verschillende jaren in Aalst en Oostakker.
In 1962 vertrok broeder Paul naar Nederland en is daar in zijn verdere leven blijven wonen. Hij heeft in
Nederland in verschillende huizen gewoond zoals in Mariaoord te Vught, in Heiloo, Groesbeek en in Reinier van
Arkel in Den Bosch. Vaak was hij werkzaam als kok en was hij belast met huishoudelijke taken.
In 1971 kwam hij op Overdonk wonen en al spoedig vond hij een soort vader in de persoon van broeder Petrus,
die hem van alle kanten bijstond en de helpende hand reikte. De vriendschap is voor broeder Paul een steun
geweest gedurende heel zijn levensloop.
Het leven in gemeenschap werd hem echter te zwaar zodat hij toestemming kreeg om alleen te gaan wonen in
Goirle waar hij ruim 13 jaar woonde. Daar werkte hij mee in parochieverband en bezocht bejaarden.
In april 2003 kwam hij op eigen verzoek in broederhuis Glorieux wonen. Het alleen zijn viel hem te zwaar. Ook
nu weer trok hij veel op met broeder Petrus. Ze genoten samen van een volkstuintje bij de Donge waar een
tuinbankje gelegenheid bood even een uiltje te knappen. Steeds zorgzamer werd hij voor broeder Petrus voor
wie het gaan en staan moeilijker werd.
Toen het gezichtsvermogen van broeder Petrus verminderde werd broeder Paul als het ware het oog van
broeder Petrus. Trouw las hij teksten uit het ‘Blauwe boekje’, congregationele berichten en andere wetenswaardigheden voor. Steeds weer duwde hij de rolstoel met broeder Petrus naar de plekken waar deze graag
was of meende te moeten zijn. Naast deze zorgzaamheid zong hij in het Dongens bejaardenkoor en was een
ijverig acoliet in onze kapel.
Op 25 september werd hij opgenomen in het Amphia-ziekenhuis in Breda voor een hartoperatie. De operatie
verliep goed maar het genezingsproces wilde niet op gang komen.
Een plotselinge hartstilstand, waarvan de reanimatie niet meer lukte, bracht het einde van broeder Pauls leven.
Op 4 november had de plechtig uitvaardienst plaats in Dongen. De absoute volgde daarna in de kapel van
broederhuis Glorieux in Oostakker, gevolgd door de begrafenis aldaar.
Br. René Gogne

