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Jezus zegt van zichzelf 'Ik ben het Licht van de wereld'. Meteen duidt Hij zijn heilsfunctie aan: Hij is door zijn 
Goddelijke Vader gezonden om de wereld te redden van zonde en dood (Johannes). Jezus zegt van zijn 
volgelingen: "Jullie zijn het licht in de wereld'. Uit deze woorden blijkt de zorg en de waardering voor hen en 
ook de oproep tot verantwoordelijkheid: "Jullie licht moet schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede 
daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel". (Matteüs). 

Eén van die leerlingen van Jezus is Br. Pierre, geboren in mei 1936 te Hamme in het gezin van vader Leo en 
moeder Elisabeth. De ouders geven aan hun kinderen, twee meisjes en één jongen, een opvoeding volgens hun 
eigen aard en kwaliteiten. 

De jonge Pierre is door de Schepper begenadigd met vele gaven: een zoekende geest, een hunkerend hart, een 
grote onbaatzuchtige inzet. Aangesproken door het Licht van Christus, wil hij zelf een lichtdrager worden, en 
treedt hij in bij de Broeders van O.-L.-Vrouw van Lourdes. Samen met een vrij grote groep enthousiaste 
jongeren leert hij het leven in een gemeenschap kennen, geregeld door soberheid, zuiverheid en 
luisterbereidheid, en gevoed door het woord en het brood van de eucharistie en door het gebed: 'Zacht licht, 
leidt mij ...'. De professie op 15 augustus 1953 was de bekroning van de geestelijke vorming. Nu krijgt Br. Pierre 
volop de gelegenheid om te studeren, eerst voor onderwijzer aan de eigen Sint-Jan Berchmansnormaalschool 
te Oostakker en voor regent moderne talen te Brussel. Onderwijs en opvoeding zijn voor Br. Pierre de weg om 
Christus na te volgen, door jongeren verder te helpen. 

Wat Br. Pierre voor ons heeft gedaan en betekend heeft, is aan iedereen bekend. Een drietal aspecten daarvan 
wil ik even in herinnering brengen: 

Als leraar Frans en opvoeder maakt Br. Pierre een nuchtere inschatting van leerlingen/studenten en bouwt 
daarop verder. 'Stap voor stap', met vaste hand, correct en geduldig. Tijdens de moeilijke fusiejaren van de 
normaalschool, hebben wij Br. Pierre leren waarderen als een collega, met charme en kritische zin én een 
kalmerende taal. Wij hebben toen vriendschap beleefd die nog lang heeft nagezinderd. 

Als medewerker aan nieuwe initiatieven is Br. Pierre in de schoolgemeenschap en de wijde omtrek bekend. 
Jarenlang is hij met zijn collega Herman Van Raemdonck de coach geweest van een team medewerkers die het 
zwembad runt, een centrum van ontspanning en van vriendschap. 

Ook in de veiligheid en de hygiëne gaat Br. Pierre iedereen voor, niet zozeer met woorden - in een vergadering 
- maar metterdaad, op het veld. Wie heeft hem nooit ontmoet op de campus, blikjes en flesjes verzamelend in 
een zak? 

Als broeder is Pierre alleen aan zijn medebroeders goed bekend. Met hem hebben ze hun leven doorgebracht, 
voor hen heeft hij gewerkt, liefst onopvallend en effectief. Als huiseconoom, als lid van het provinciaal bestuur 
en provinciaal econoom krijgt hij grote eer en verantwoordelijkheid, maar schuwt hij de dagelijkse karweien 
niet: het aan- en afbrengen van wat nodig is, de afwas, het vervoer van medebroeders, e.a. Vanzelfsprekend 
maakt hij ook fouten die hem vergeven worden, omdat hij zelf niet oordeelt. 



Als mens heeft Br. Pierre in treffende woorden uitgedrukt wat hem bezielde: "God is mijn Herder ... denk aan 
mij ... bid voor mij ... dank aan allen .... vergeef mij als ik u ooit gekwetst heb ... (bidprentje). Mogen deze 
woorden nog lang in ons nawerken en als wierook en gebed opstijgen naar de hemelse Vader, die Br. Pierre nu 
genadig opneemt in een eeuwig samenzijn, vrede en vreugde 

Hij ruste in vrede. 
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