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Dankbare herinnering aan 

FRATER BENEDICTO 
Waltherus Wilhelmus Maria van Hoek 

Hij werd geboren te Geldrop op 15 mei 1905. Hij trad 
In de Congregatie van de fraters van 0. L. Vrouw, 
Moeder van Barmhartigheid, op 1 mei 1923. Zijn pro· 
fessie voor het leven legde hij af op 15 augustus 
1927. Hij overleed In het fraterhuis ,Joannes Zwijsen" 
te Tilburg op 29 juli 1997. Op 2 augustus werd hij 
begraven bij zijn medebroeders op het kerkhof van de 
fraters bij .Huize Steenwijk" te Vught. 

Slechts enkele maanden na het behalen van de 
onderwijzersbevoegdheid in 1927, werd hij op 
21 oktober van dat jaar, op 22 jarige leeftijd, u1tge· 
zonden naar de Nederlandse Antillen. Een mensen
leven heeft hij daar doorgebracht, 56 jaren. Tot zijn 
65e jaar heeft hij zich in dienst gesteld van het onder
wijs, zowel op Aruba. als op Curaçao en meer dan 30 
jaar verbleef hij op Bonaire. Daar met name heeft hij 
zich naast het onderwijs, zeer verdienstelijk gemaakt 
op sociaal terrein. Hij was o.a. mede-Initiatiefnemer 
en oprichter van het bejaardenhuis in Kralendijk. Ook 
was hij actief In de verkennerij en mede-oprichter van 
de speeltuin In Nikiboko. Jarenlang was hij daar elke 
middag aanwezig als toezichthouder en om de kinde
ren bezig te houden. Mede ook door hem kwam er 
een vakantiekolonie voor de anne kinderen van 
Curaçao. In 1971 ontving hij de eremedaille 1n goud, 
verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau. 

Zijn verblijf op Bonaire was voor hem de mooiste 
periode van zijn actieve leven. De Bonairianen waren 
zo vertrouwd met hem, dat ze hem graag frater 
.cachimba" noemden. Op 1mei 1983 vierde hij daar 
zijn diamanten kloosterfeest Dat was tevens het 
afscheid van vin dierbare Bonaire. Bl1 die gelegen
heid werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van 
Oranje-Nassau. 

In 1983 repatrieerde hlJ naar Nederland en vond zijn 
domicilie bij zijn medebroeders In ElndhOven, waar hij 
ruim drie jaar verbleef. Het was stil geworden om hem 
heen en hij had veel wal hem dierbaar was moeten 
verlaten. Na opheffing van de communiteit in 
Eindhoven, vehulsde hij naar ons kloosterverzor
gingshuis ,Joannes Zwijsen•. Hij kende ook hier wei
nig medebroeders. De laatste bjd werd hij nog stiller, 
de wereld om hem heen werd steeds kleiner. 

Frater Benedicto is van ons heengegaan zoals hij 
geleefd heeft: In alle rust en stille. Een tevreden 
medebroeder heeft zijn Meester in alle bescheiden
heid gevolgd. Hij heeft de zachte stem verstaan, die 
diep in zijn hart gesproken heeft Moge de eeuwige 
vrede hem nu gegeven z11n. 
Dank je wel, frater Benedicto, voor alles wat u bete
kend hebt voor zovelen. Vaarwel en tot weerziens. 

Voor uw gebed en medeleven danken wij u hartelijk. 

Bijzondere dank aan het personeel dat hem zo liefde
vol en met groot geduld verzorgd en begeleid heeft. 

Fraters van .Joannes Zwijsen· 
Familie Van Hoek 


