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Dankbare herinnering aan 

FRATER CONSTANS 

C. F. A. JANSSENS 

HtJ werd geboren te Tiiburg op 11 augustus 1910 en 
trad in de Congregatie van de fraters van Onze Lieve 
Vrouw, Moeder van Bannhartigheid te Tilburg, op 
8 september 1927. Hij legde zijn professie voor het 
leven af op 15 augustus 1932. Hij overleed op 
4 februari 2001 in de communiteit van ,Joannes 
Zwijsen' te Tilburg en werd begraven op het kerkhof 
van de fraters, op het landgoed Steenwijk te Vught. 

Ofschoon de krachten van frater Constans ziender
ogen afnamen zijn we toch geschrokken van zijn 
plotselinge dood. Hij was niet bij de avondmaaltijd en 
toen men ging kijken zat hij dood In de rolstoel. Je 
zou mogen zeggen dat zijn leven als een kaarsje 
was uitgegaan. 
Frater Constans heeft een hoge leeftijd mogen berei
ken en 73 jaar ervan heeft hij in dienst gestaan van 
de congregatie. Voor diverse huishoudelijke taken is 
hij inzetbaar geweest. Tweemaal bracht hij een aan
tal jaren door in België. Daar heeft hij een mooie tijd 
gehad. België was zijn tweede vaderland geworden 
en na zijn terugkeer naar Nederland verbleef hij er 
1aarfijks enkele dagen. 
Kort voor zi1n dood was hij nog in Hasselt bij een 
reünie en werd er met applaus ontvangen. 
Frater Constans was een bescheiden, rustige man 
die stil de weg ging die hij eens was begonnen. 

Heel iong verloor h11 reeds zijn moeder, maar bij fami· 
lie vond hij zijn tweede thuis. HiJ was daar dankbaar 
voor en bleef altijd trouw in zijn relaties. 
Naarmate we ouder worden, zijn er meer mensen 
om te gedenken, mensen die vóór ons gestorven 
zijn. Het is bijzonder belangriJk al diegenen te blijven 
gedenken die we hebben bemind en die ons bemind 
hebben. Hen gedenken betekent ons dagelijks leven 
door hun geest laten inspireren, zodat z11 deelgenoot 
kunnen worden van onze geestelijke gemeenschap 
en ons een liefdevolle bijstand kunnen bieden b11 de 
keuzen en beslissingen op onze levensweg. 
De dood bevrijdt ons van de beperkingen van onze 
chronologie en leidt ons binnen in Gods t11dloze t11d . 
Bespiegelingen over .nabestaan" zijn daarom 
slechts bespiegelingen. Aan de andere kant van de 
dood is er geen 'eerder' en 'later', geen 'hier' en 
'daar', geen 'verleden', 'heden' of 'toekomst' 
God is alles in allen. 
Het einde der tijden, de verrijzenis van het lichaam 
en de glorievolle wederkomst van Jezus worden niet 
van elkaar gescheiden door tijd en ruimte voor wie 
niet meer in tiJd of ruimte leven. Voor ons. doe nog in 
de tijd leven. is het belangrijk niet te doen alsof we 
het nieuwe leven in Christus kunnen begrijpen en uit
leggen. Gods hart is groter dan het onze! 
Wat ons gevraagd wordt is vertrouwen. In vertrou· 
wen op zijn Heer heeft frater Constans onder ons 
geleefd. Aan de Barmhartige God vertrouwen wi1 
hem nu toe. Vaarwel frater Constans. 
Bedankt voor alles en rust in vrede. 

Medebroeders en familie danken van harte het ver
zorgend personeel en de vrijwilligers van Joannes 
Zwijsen voor hun liefdevolle zorg; en u allen voor uw 
medeleven en gebed in deze afscheidsdienst. 

Fraters van .Joannes Zwijsen" 
Familie Janssens 


