BR REINOLF BOTDEN
geboren te Wanssum op 12 juli 1919
overleden te Dongen
op 10 december 2006

Sjaak Botden werd geboren te Wanssum en verhuisde later naar Ravenstein. Vader was hoofd van de school.
Het gezin Botden kreeg een degelijk katholieke opvoeding; de voedingsbodem van meerdere roepingen in het
gezin.
Sjaak ging naar de Broeders van Dongen en kreeg bij de inkleding de naam broeder Reinolf. Hij legde de eerste
geloften af in de congregatie van de Broeders van O.-L.-Vrouw van Lourdes op 8 september 1937.
Na de Kweekschoolstudie en de Hoofdaktestudie vertrok hij vanuit Valkenswaard in 1948 naar Indonesië. Daar
zal hij ruim 44 jaar werkzaam zijn.
Met zijn opleidingen in Nederland en de akten Handelskennis en Wiskunde gaf hij, met een stevige
onderwijsbagage, jarenlang les aan de Indonesische jongens en meisjes. Dit heeft hij deskundig en met veel
geduld gedaan. Geduld zat in zijn aard; rustig, met fijne en gevatte humor. Hij had een sterk
relativeringsvermogen. Door deze eigenschappen kon hij zich goed aanpassen. Hij werkte op Java, Sumatra en
Bangka.
Waar hij ook was, hij werkte onverstoord en onvermoeid door, ook toen hij overste en hoofd van de school
was.
Broeder Sjaak was op en top missionaris met groot respect voor de Indonesische mensen. Wat genoot hij als hij
op het grote orgel van de kathedraal van Bogor speelde. Zijn orgelspel had het timbre van zijn karakter, rustig,
beheerst en zuiver.
In 1992 kwam hij naar Nederland om in broederhuis Glorieux van zijn levensavond te genieten. Met zijn broers
biljarten was een heerlijke ontspanning. Een heel eigen keu wees op grote liefde voor deze sport. Sjaak was
een prettige medebroeder die humor begreep en humor teruggaf.
In het laatste jaar ging het minder met zijn gezondheid. In de retraite ontving hij het sacrament van de zieken.
Met het geduld hem eigen aanvaardde hij zijn ziekte. Op 10 december kwam het einde. Rustig overleed hij
temidden van zijn familie en medebroeders.
De plechtige uitvaartviering was op 16 december, voorgegaan door zijn broer Aloys Botden, waarna broeder
Sjaak – broeder Reinolf – begraven werd op het kloosterkerkhof te Dongen.
Hij ruste in vrede.

