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Dankbare herinnering aan 

FRATER EDGARD H. A. W. 
VAN HEUSDEN 

Hij werd geboren te Zaltbommel op 23 september 
1912 en trad in de Congregatie van de fraters van 
Onze Lieve Vrouw Moeder van Barmhartigheid te 
Tiiburg op 19 maart 1929. Hij ;legde Zijn professie 
voor het leven af op 15 augustus 1934. Hij over
leed in het fraterfluis ,.Joannes Zwijsen• te Tilburg 
op 10 juni 2000 en werd begraven op het kerkhof 
van de fraters. bij .Huize Steenwijk" te Vught. 

Aan het lange leven van frater Edgard is plotse· 
ling een einde gekomen. We waren er niet op 
voorbereid omdat hijzelf geen enkel teken had 
gegeven van een naderend einde. In 1979 onder
ging hij een zware hartoperatie te Londen maar 
mocht daarna nog 21 jaar leven. En dat heeft hij 
intens gedaan. Tot de dag voor zijn dood was hij 
de man die de wekelijkse tochten van onze seni· 
oren naar ,Sparrenhor begeleidde, waar hij met 
verve als hun gastheer optrad. 
Het leven van frater Edgard heeft zich voor een 
groot gedeelte buiten Nederland afgespeeld. 
Op 8 oktober 1937 vertrok hij naar Suriname en 
bleef daar werkzaam tot 23 februari 1992. Het 
waren 55 jaren van grote inzet in het onderwijs en 
bij vele andere instellingen. Vooral de zorg voor 
het gehandicapte kind had zijn bijzondere aan
dacht. 
Voor zijn verdiensten op al deze terreinen werd hij 
benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-

Nassau en tot Officier in de orde van de Palm. 
Naast zijn werk naar buiten was frater Edgard een 
gezellige medebroeder. Tijdens zijn verlofperio
den in Nederland bezocht hij altijd veel communi
teiten en toonde belangstelling voor het werk van 
de congregatie. In de Constituties van de fraters 
lezen we: .Wij zullen voor elkaar onze communl · 
teil voortdurend opbouwen als een thuis. Dit 
vraagt dat van ieder van ons een inspirerende en 
verrijkende Invloed uitgaat.' Deze tekst was frater 
Edgard op het lijf gesclireven. Hij nam bovendien 
dankbaar aan wat de goede God hem gunde, en 
wist op gepaste Wijze te genieten van de vreug
den en genoegens van het leven. 
Hij hield veel van Zijn zus en verdere familieleden. 
Hij bezocht hen regelmatig, en leefde intens met 
hen mee. Ze hadden allen een vaste plaats in zijn 
hart en in zijn gebeden. 
Door zljn groot geloof had hij weinig problemen en 
leefde als een heel evenwichtige man. Bij ieder
een voelde hl/ zich thuis en hij maakte makkelijk 
contact met a lertel mensen. 

Wij hebben u, frater Edgard. heel lang in ons mid· 
den mogen hebben; we zijn daar dankbaar voor 
en zullen u nu erg missen. Bid voor ons. dat we 1n 
geloof en liefde met elkaar en met u vertx>nden 
mogen blijven. 
Moge God, onze liefdevolle Vader, hem nu opne
men in de heerlijkheid van de verrezen Heer. 
Dank je wel frater Edgard, vaarwel en tot weer
ziens. 

Hartelijk dank aan het verzorgend personeel voor 
jullie toew1jd1ng en zorg, en aan u allen voor uw 
medeleven en gebed. 

Fraters van ,.Joannes Zwijsen• 
Mevr. 1. Van Delft-van Heusden 
Familie Van Heusden 


