
 

BR THEO DE WIT 
(Br. Paulo) 

Geboren te Hoogkarspel op 12 oktober 1921 
Overleden te Eindhoven 
op 11 november 2010 

Theo de Wit werd geboren te Hoogkarspel in Noord-Holland. Hij groeide op in een milieu waarin het katholieke 
geloof van die tijd stipt beleefd werd. Ook Br. Paulo was een punctueel persoon, iemand van de klok en 
regelmaat. Kerkelijke voorschriften werden door hem nauwkeurig onderhouden. Het is dan ook niet 
verwonderlijk dat hij het middelbaar onderwijs voortzette aan de Latijnse School te Gemert. 

Op 24-jarige leeftijd ging hij naar het noviciaat in Dongen. Hier kreeg Br. Paulo (dit werd zijn broedersnaam) de 
vorming tot het religieuze leven als broeder van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes. Op 8 september 1948 legde hij 
zijn eerste geloften af. Nu begon zijn actieve loopbaan als broeder. 

Hij bekwaamde zich in de kinderbescherming (diploma A en B) en de verpleging (B). Als opvoeder en verpleger 
had hij een warme belangstelling en luisterend oor voor zijn pupillen en zieke mensen. Dit niet vanuit 
plichtsbesef, maar vanuit zijn oprechte bewogenheid met zijn mensen in nood. 

Zijn kwaliteiten bleven niet onopgemerkt en hij werd dan ook als overste de leidinggevende figuur in het 
convent Demostheneslaan in Den Bosch. Ruim 11 jaar woonde hij hier. In deze periode was hij buitengewoon 
actief in de parochie. Trouw bezocht hij alle zieke parochianen. Ook had hij zitting in de parochiële raad. Door 
zijn muzikaliteit was hij in het koor een gewaardeerde kracht. Hij hield van muziek en zang (Gregoriaans). Door 
zijn werkzaam leven en oprecht meeleven met mensen oogstte hij veel waardering en ontstonden er vele 
blijvende contacten. Hij genoot hiervan. 

Punctueel als hij was, cultiveerde hij deze contacten: verjaardagen en bijzondere gebeurtenissen vergat hij 
nooit. Intens kon hij genieten van de kerkelijke liturgie, van pracht en praal, van celebranten in vol ornaat. Als 
gelovig religieus kwam hij niet alleen door woorden op voor de lijdende evenmens, maar ook door daden. 

De Leefregel der broeders omschrijft Glorieux als een sociaal bewogen priester, die zich het lot van de armen 
en misdeelden aantrok. Als een echte volgeling van Glorieux deed Br. Paulo dat ook, totdat zijn lichamelijke 
krachten minder werden. 

Met het ouder worden namen de kwaaltjes toe. De tijd van wat rustiger aan begon aan te breken. In 2009 
verhuisde Br. Paulo naar Broederhuis Depoorter in Eindhoven. Weldra openbaarden zich hier ernstige letsels 
die operatieve ingrepen noodzakelijk maakten. Dat vergde te veel van het verzwakte lichaam. Zijn gezondheid 
ging zienderogen achteruit. Op 11 november ontving hij het H. Oliesel. Broeder Paulo had zich al verzoend met 
de aanstaande dood. Rustig wachtte hij af. Hij die in zijn leven hield van reizen, was klaar voor zijn laatste tocht 
naar de Overkant, zoals hijzelf zei. 

In alle rust overleed hij op 11 november 2010. Woensdag 17 november werd hij begraven op het 
kloosterkerkhof in Dongen. 

Moge hij rusten in vrede. 

Br. Anastasius van Wezenbeek 


