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Liefdevol bl ijven wij gedenken 

FRATER CYRILLUS 
Jan de Graaf 

Jan werd geboren in Breda op 23 juli 1927 en trad 
in het noviciaat van de Fraters van Onze Lieve 
Vrouw. Moeder van Barmhartigheid op 
8 september 1944. Hij legde zijn geloften voor het 
leven af op 15 augustus 1949. Hij overleed in het 
fraterhuis "Joannes Zwijsen· te Tilburg op 

12 februari 1995. Hij werd begraven op het 
kerkhof van de Fraters bij "Huize Steenwijk" 

te Vught op 15 februari 1995. 

Jan, met jouw heengaan uit ons midden is er voor 
ons allen een droevige leegte ontstaan. Jij was 
een van de onzen, jij hoorde zo heel echt bij onze 
groep fraters in de Sonniusstraat in Den Bosch. 
Door je heel eigen manier van meeleven met ons 
wel en wee en met je karakteristieke inbreng in 
onze fraterniteit betekende jij heel veel voor ons. 
Jouw leven tussen je intrede in onze Congregatie 
en je dood is een echt leven als frater geweest. Je 
hebt deelgenomen met je gehele inzet aan onze 
taak in het onderwijs op tal van scholen. In 1965 
werd je belast met de administratie van de 
Bisschoppelijke Kweekschool in Den Bosch. Die 
taak heb je met grote accuratesse en in voortref
felijke samenwerking met de directie, de docenten 
en de studenten vervuld. Toen je in 1980 werd 
geroepen om de functie van econoom in onze 

Nederlandse provincie te gaan waarnemen heb jij 
je weer volledig ingezet voor dit belangrijke en 
veeleisende werk. 
Jan, wij allen zijn je heel veel dank verschuldigd 
voor alles wat je gedaan hebt voor onze provincie 
en voor onze communiteit. Ondanks je kwaal heb 
jij jezelf gegeven zo goed als je kon. Tot tenslotte 
je ongeneeslijke ziekte je het werken onmogelijk 
maakte. Je moet wel een diep religieus besef 
hebben gehad om zonder klagen over je lichame
lijke kwalen je plichten als frater te blijven vervul
len. 
Het moet wel een ernstige beproeving van je 
geloof in een goede God zijn geweest om je zeke
re en vroegtijdige dood te kunnen aanvaarden. 
Wij hebben in deze droevige levensfase intens 
met je meegeleefd. We zu llen je missen, Jan, in 
ons huis en in onze provincie. Onze oprechte 
dank voor alles wat jij voor ons gedaan hebt. 
Wij mogen geloven en vertrouwen dat onze 
goede hemelse Vader en onze Moeder Maria je 
nu opgenomen hebben in hun eeuwig geluk. Je 
bent nu begonnen aan een nieuw leven, waarin 
de liefdevolle barmhartigheid van de Heer het ant
woord is op jouw dienstbaarheid jegens ons. 

Voor uw komst naar deze uitvaart en uw belang
stelling bij het overlijden van onze medebroeder 
zeggen wij u hartelijk dank. 
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