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Dankbare hennnenng aan 

FRATER WIM A. J. JANSSENS 

Hij werd geboren te Tilburg op 12 maart 1917 en trad 
in de Congregatie van de fraters van Onze Lieve 
Vrouw, Moeder van Barmhartigheid te Tilburg, op 
8 september 1933. Hij legde zijn professie voor het 
leven af op 15 augustus 1938. Hij overleed op 
82-1ange teeft11d in het TweeSteden-ziekenhuis te 
Tilburg op 19 oktober 1999. We hebben hem op 
zaterdag 23 oktober begraven bij z11n medebroeders 
op het kerkhof van de fraters. bij .Huize Steenwijk" 
Boxtelseweg 58 te Vught. 

Aan het rijke en vruchtbare leven van deze beminne
lijke medebroeder is toch nog onverwachts een einde 
gekomen. Een val op zijn kamer In .Joannes Zwijsen· 
bracht hem naar het ziekenhuis, waar hij door com
plicaties aan hart en longen, na een paar dagen over
leed. Groot was de verslagenheid bij ZJjn heengaan. 
Wim was een hartelijke en meelevende persoon. Hij 
stond altJjd voor zijn medemens klaar en was utter
mate dienstbaar. Als 'Florent1ano' was hij in 1933 zijn 
fratersleven begonnen en de 'florens· de bloem heeft 
heel zijn verdere leven een grote rol gespeeld. Niet zo 
zeer door zijn kundigheid als bioloog maar meer nog 
door de uitstraling die hij naar anderen had. 
Na enkele jaren van onderwijs geven te Medemblik 
en Tilburg, vertrok hij kort na de tweede wereldoorlog 
naar de missie op Sulawesi in lndones1ê. 
Hij kwam daar in een chaotische situatie terecht. Het 
kampleven van zijn medebroeders eldaar lag nog 
vers on het geheugen. Er waren tien fraters van 
Manado on de oorlog overleden. 

Met grote inzet heeft Wim zijn krachten gegeven aan 
de wederopbouw van het onderwijs aldaar Een 
92-jarige medebroeder getuigde daar dezer dagen 
nog van. Veertig jaar heeft Wim mogen wonen on 
lndooesiê dat hem als Zljll tweede vaderland dierbaar 
werd. In 1987 kwam hoj voorgoed naar Nederland 
terug. 
Stilzitten was niets voor hem en samen met anderen 
zette hij zijn schouders onder de opbouw van de com
muniteit aan de Schiphollaan. Het werd de 
Elimcommuniteit met daarnaast de Elimgroep. Wim 
heeft voor belden veel betekend. Dat bleek o.a. bij de 
viering van zijn diamanten feest in 1993. Op zijn 80e 
verjaardag nam hij daar afscheid van en vertrok hij 
naar .Joannes Zw1jsen•. Het lopen ging wat moeilijker 
maar hij bleef de helpende en zorgende medebroeder 
die hij altijd geweest was. 
Als oudste van het gezin heeft hij altijd een bepaalde 
rol gehad maar vooral later was h•j de 'Pater 
Familias'. In de familieknng had hij een centrale 
plaats en hij leefde mee met het wel en wee van allen. 
In enkele jaren lijd verloor hij zijn drie broers! Hij heeft 
zich volledig ingezet voor een tante die veel voor het 
gezin Janssens betekend heeft. Dagelijks was hij op 
weg naar zijn tante Mietje! 
Nu is hij met zijn dierbare familieleden en zijn talrijke 
medebroeders voorgoed verenigd. Vanuit Z•jn nieuwe 
hemelse leven zal hij ten beste spreken voor de con
gregatie. 211n iongste zus en alle verdere famdoeleden. 
Dank je wel frater Wim. zorgende medebroeder. lieve 
broer en zwager. (oud)oom en vriend, vaarwel en tot 
weerziens. 

Medebroeders en familie danken van harte het ver
zorgend personeel en u allen voor de liefdevolle zorg 
en uw medeleven en gebed. 

Fraters van .Joannes Zwijsen· 
en Leden van de Elimgroep 
Familie Janssens 


