BR REPARATUS VAN LIESHOUT
geboren te Rotterdam op 30 mei 1917
overleden te Dongen
op 30 september 2006

Wim van Lieshout groeide op tezamen met zijn vier broers en was leerling van de Sint Janschool, geleid door de
broeders van Dongen. In april 1932 ging hij naar het juvenaat en in augustus van datzelfde jaar naar het
noviciaat. Bij zijn inkleding kreeg hij de naam broeder Reparatus. Op 8 december 1934 deed hij zijn eerste
professie en werd lid van de congregatie van de Broeders van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes.
Na het noviciaat verhuisde broeder Reparatus naar de Willibrordusstichting in Heiloo en behaalde daar het
diploma B als verpleger. Tijdens de oorlog evacueerde hij met de patiënten van Heiloo naar Voorburg in Vught.
Als verpleger was hij later ook werkzaam in Rotterdam, Dongen-Overdonk en Reinier van Arkel.
Daarna was hij nog vijf jaar werkzaam in Heiloo. Hij was een goed verpleegkundige en mede door zijn rijzige
gestalte had hij een natuurlijk overwicht. In 1965 vertrok hij naar Lanzendorf in Oostenrijk, waar hij bijna 14
jaar werkzaam was.
Hij had de leiding over de arbeidstherapie. Zijn vaderlijke figuur en zijn enorm geduld stonden garant voor een
uitstekende verhouding met zijn mensen.
In 1979 kwam hij terug naar Nederland en werd het broederhuis Glorieux zijn thuis. In het dorp begon hij met
een hobbyclubje, waarop hij kinderen leerde van waardeloos materiaal iets waardevols te maken. Het
hobbyclubje groeide uit tot een hobbyclub. We lezen in het dagblad ‘De Stem’ in zijn ‘In memoriam’: Negentien
jaar heeft broeder Reparatus met ongelofelijk liefdevolle toewijding al dat werk alleen gedaan. Toen hij 80
werd wilde hij graag dat zijn werk door kon blijven gaan. Hij richtte in 1999 samen met een aantal vrijwilligers
de Stichting ‘Broeder Reparatus’ op.
De Valentijnshulde en een koninklijke onderscheiding waren tekenen van erkenning, maar eer voor zichzelf
zocht hij niet. Voor hem was dit werk een heilige opdracht die uitgevoerd moest worden. Zijn medewerkers
schrijven: “Wij zijn dankbaar dat we deze liefdevolle, eigenzinnige, markante, ijverige, humoristische, muzikale
en sociaal bewogen man hebben mogen leren kennen en mochten delen in zijn werk”.
Broeder Reparatus was een religieus met heel eigen visies. Aan zijn grondprincipes viel niet te tornen. De
viering van de eucharistie was voor hem elke dag een hoogtepunt.
In de laatste maand ging zijn gezondheid snel achteruit. Na het ontvangen van het ziekensacrament overleed
broeder Reparatus in de nacht van 30 september jl.
In een druk bezochte uitvaartviering hebben we afscheid genomen van broeder Reparatus van Lieshout. Nu
mag hij binnentreden in het Rijk van de Hemel, waar hij vrede en rust mag vinden bij de “Kindervriend”.
Hij ruste in vrede.

