
 

BR TON DE LAAT 
Geboren te Gemonde op 8 augustus 1928 

Overleden te Dongen 
op 28 juli 2009 

Geheel onverwacht is Broeder Ton in Broederhuis Glorieux van ons heengegaan. Hij begon zijn noviciaat bij de 
Broeders van O.-L.-Vrouw van Lourdes op 15 augustus 1952 en kreeg daarbij de kloosternaam Lucianus. Twee 
jaar later legde hij voor het eerst geloften af. Hij had wat men noemt ‘gouden handen’ en behaalde de akten 
Handvaardigheid A en B, en voor zijn opvoedingswerk Kinderbescherming A. Hij heeft op verschillende plaatsen 
in Nederland en elders gewoond en gewerkt. Hij had goede herinneringen aan Curaçao, waar hij werkzaam was 
op de administratie van de broederscholen en betrokken was bij de jeugdbeweging “De Jonge Wacht.” Ook 
was hij nog enige tijd werkzaam in Oostenrijk, waar onze broeders werkten aan de resocialisatie van 
schizofrene mannen. 

Vanaf 1986 woonde hij in het Broederhuis Glorieux te Dongen, waar hij met zijn creativiteit in het bewerken 
van hout velen van dienst is geweest. Hij wist van afvalhout allerlei voorwerpen te maken en kon met zijn 
producten anderen verrassen. Ook was hij vaak te vinden in de tuin waar hij allerlei werk verrichtte. 
Perfectionisme was hem niet vreemd. 

In het evangelie zien we Jezus temidden van de kinderen. Ton kon goed met kinderen overweg, graag kwamen 
ze bij hem. Hij leerde hen om te gaan met hout en hielp hem met het maken van voorwerpen waarmee zij 
anderen een plezier konden doen. 

Het evangelieverhaal vertelt ook van de man die de geboden onderhield en verlangde Jezus te volgen. Toch 
schrok hij daarvoor terug en ging teleurgesteld weg. Ton is de weg van Jezus wel gegaan, een niet altijd 
gemakkelijke weg, maar het einddoel heeft hij mogen bereiken. 

Zijn dienstbaarheid zal bij de Gever van het leven niet onopgemerkt zijn gebleven en wij geloven en 
vertrouwen dat hij nu thuis mag zijn bij God, in Wie wij allen geborgen zijn. 

De plechtige uitvaartdienst werd gehouden op zaterdag 1 augustus 2009 in de kapel van Broederhuis Glorieux, 
waarna Broeder Ton begraven werd op ons kloosterkerkhof te Dongen. 

Hij ruste in vrede. 

Brs. J.v.d.S./G.Th. 


