
 

BR TON FLINKENFLÖGEL 
geboren te Amsterdam op 28 januari 1933 

overleden op Curaçao 
op 11 april 2013 

Achttien jaar oud en voorzien van een technische opleiding trad Ton Flinkenflögel op 7 juni 1951 in bij de 
Broeders van O. L. Vrouw van Lourdes te Dongen. Op 8 september ontving hij het kloosterkleed en de naam 
broeder Hermanus. 

Na zijn eerste professie op 15 augustus 1953 ging hij naar Heiloo, waar hij aan de St. Willibrordusstichting de 
diploma’s Ziekenverpleging B en Stafcursus haalde. Op 9 januari 1968 arriveerde hij op Curaçao, waar hij 
directeur van het Richardushuis, het bejaardenhuis voor mannen, werd; tevens was hij hier overste van de 
kleine communiteit die in 1973 werd opgeheven. Twee van de laatste broeders, onder wie br. Ton, gingen 
wonen in het nieuw gevormde huis aan de Schout-bij-nacht Doormanweg, waar br. Ton enige jaren overste 
was. 

Hij bleef directeur van het Richardushuis en wel tot zijn pensionering - op 70-jarige leeftijd! - in 2003. Zijn 
toewijding aan dat huis was voorbeeldig te noemen: hij leefde werkelijk voor de mensen daar, deed alles voor 
hen en was dan ook zeer geliefd. 

Hij beschikte over visie en onder zijn leiding maakte het huis een enorme groei door. Het afscheid viel hem 
bijzonder zwaar. Terecht ontving hij de koninklijke onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Enkele 
jaren later werd hij getroffen door een herseninfarct. Zijn toestand verergerde en hij kon uiteindelijk thuis niet 
meer verzorgd worden. In oktober 2010 keerde hij als patiënt terug in ‘zijn’ Richardushuis, waar hij met de 
grootste zorg werd omringd. 

Het was de bedoeling dat br. Ton in juni 2012 met drie van de overige broeders definitief naar Nederland zou 
terugkeren. Zijn gezondheid was toen al van dien aard dat de reis te veel risico’s met zich zou meebrengen. 

Br. Ton bleef op Curaçao, waar br. Franklin hem dagelijks bezocht. Op 11 april jl. kwam het einde. Na de 
uitvaartviering vond de begrafenis plaats in het broedergraf op het kerkhof Groot Kwartier. Br. Franklin 
meldde: “Veel belangstelling van vooral oud-collega’s. Heel veel emoties; die toonden hoe geliefd br. Ton was 
bij iedereen. Zijn menselijkheid en werklust werden geroemd. Ook veel bejaarden waren aanwezig bij de 
dienst.” 

Op 20 april was er een herdenkingsdienst in de kapel van Huize Glorieux te Eindhoven. Naast de broeders en de 
zusters waren aanwezig de zus van br. Ton, neven en nichten, vrienden en de Curaçaose zusters van Schijndel. 

Br. Theo Derksen sprak een woord van herdenking. Arme en hulpbehoevende bejaarden hadden ooit de 
bijzondere aandacht van Vader Glorieux. Broeder Ton heeft zich een waardige volgeling van zijn Stichter 
getoond. 

Hij ruste in vrede. 

br. A.R. 

Met dank voor de bijdrage van de broeders Franklin Clemencia en Theo Derksen. 


