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Dankbare ierinnenng aan 

FRATER ALARDO 
Th. M. A VAN GORP 

Hij werd geboren te nlburg op 26september 1910 
en trad m de Congregatie van de Fraters C.M.M. 
te nlburg op 1 mei 1928. Hij legde zijn prolessle 
voor het leven af op 15 augustus 1932. Hij 
overleed in hel fraterhuis ,.Joannes Zwijsen• op 
18 februari 2000 en werd begraven op het kerkhof 
van de fraters b1J .Huize Steenwijk" te Vught. 

Tot op hoge leeftijd heeft frater Alardo zelfstandig 
z11n leven kunnen leiden; pas sinds enkele weken 
was h1J afhankelijk van anderen.Twee dagen voor 
z11n dood moest hij nog voor een korte behande· 
ling naar het ziekenhuis. Toen hij aanvoelde dat 
ze ook daar niet veel meer voor hem konden doen 
was hiJ bliJ weer thuis te zijn en vroeg hij om het 
Sacrament van de zieken. 
Vol overgave ontving hij op de morgen van 18 
februari de ziekenzalving. Zijn jongste zus en 
enkele andere familieleden waren bij hem. Zij leg
den hem allen de handen op om tot uitdrukking te 
brengen dat z11 hem ook m zijn ziekte nabij wilden 
blijven In de avond van diezelfde dag ging hij 
over naar Gods heerl11kheid 
Frater Alardo heeft van zijn ruim 70-jarig klooster· 
leven b11na de helft m de keuken doorgebracht als 

kok in diverse communiteiten. Hij verstond zijn 
vak en heeft met zorg en toewijding veel maal
tijden bereid 1 
Toen hij de vijftig naderde werd hem gevraagd om 
zich te gaan inzetten als groepsleider in Huize 
.De La Salle" in Boxtel. Om die taak te kunnen 
vervullen behaalde hij diverse diploma's op het 
gebied van handvaardigheid. 
Ook verschillende oomzeggers. waar hij veel van 
hield, mochten gemeten van zijn creativiteit. 
In 1975 werd hij overgeplaatst naar Huize 
Steenwijk in Vught. Vandaar uit bleef hij nog enke
le jaren hand- en spandiensten verrichten voor 
"De La Salie". 
Eind 1991 kwam hij naar ,Joannes Zwijsen". Hier 
heeft hij nog enkele mooie jaren genoten van de 
rust en de goede dingen des levens. Dagelijks 
was hij al vroeg in de kapel om daar met confra
ters de H. Eucharistie te vieren. 
Zijn geheugen begon hem langzamerhand in de 
steek te laten. .Ik weet het ook allemaal niet 
meer" kwam steeds vaker over z11n lippen. 
We Zijn blij dat hem een lang en smartelijk ziek
bed is bespaard gebleven. Wij geloven dat hij nu 
verenigd is met z11n ouders en zijn overleden 
broers en zussen. 
Dank je wel frater Alardo voor alles wat je hebt 
gedaan. Vaarwel en tot weerziens. 

Hartelijk dank aan het verzorgend personeel voor 
jullie toewijding en zorg en aan u allen voor uw 
meeleven en gebed. 

Fraters van .Joannes Zwijsen• 
Familie Van Gorp 


