


In dankbare herinnering aan 

BROEDER MEDARDUS 
Petrus Nicolaus Groen 

mom1k van de Abdij Koningshoeven. 

Geboren te Amsterdam op 28 januari 1903. 
Ingetreden in de Abdij Koningshoeven 

op 8 april 1942. 
Eerste geloften op 1 november 1944. 

Overleden in het Kloosterverzorgingshuls 
"Joannes Zwijsen· te Tilburg 
op zondag 11 januari 1998. 

Begraven op het kerkhof van de Abdij 
op 14 januari 1998. 

Broeder Medardus heelt op een rustige wijze zijn 
leven volgemaakt. Hij leefde licht en hij hield van 
het leven dat hi1 nam zoals het kwam. 
Hij haastte zich niet, maar deed op z'n tijd wat de 
omstandigheden vroegen zonder verzet en zon· 
der er een probleem van te maken. Hij deed 
eigenlijk alles met een aangeboren blijmoedigheid 
en genoot ondertussen van de kleine dingen op 
zijn weg en van de mensen in zijn omgeving. 
Hij ging lichtvoetig door het leven. 
Hij wist God zijn Vader aan wie hij zich kon toe· 
vertrouwen heel zijn leven lang. 
Het biddende, arbeidzame en eenvoudige leven 
van de trappistenbroeder sprak hem aan. 
Omdat hij eerst goed voor zijn moeder had 
gezorgd kwam hij pas op 39-jarige leeftijd als een 
' late' roeping naar Koningshoeven. 
Dat nij als volwassen zelfstandige zich nu als 
beginneling moest aanpassen aan de klooster11jke 
levenswijze en zich moest inpassen in het leven in 

een gemeenschap hebben voor hem geen noe
menswaardige problemen meegebracht. 
Ook in het strengste trapp1stenleven is hij altijd 
zichzelf gebleven, met een mengeling van noord· 
hollandse nuchterheid en trad1llonele vroomheid. 
Na werkzaamheden op allerlei terreinen kwam hij 
al vlug in de ziekenafdeling en m het gasthuis te 
werken. Beide taken lagen hem goed: hij was rus· 
tig en altijd wel tot een babbelt1e bereid. 
Omdat hij niet sterk van gezondheid was moest hij 
al vroeg kalmer aan doen. 
In 1992 werd hij steeds meer hulpbehoevend en 
raakte zijn geest in de war. Hij is toen opgenomen 
in de verpleegafdeling van het Kloosterverzor· 
gingshuis .Joannes Zwijsen•. Daar heelt hij door 
de zeer goede zorgen van het personeel een aan· 
gename levensavond gehad. Hij waardeerde alle 
aandacht en zorg die hem gegeven werden en hij 
was dankbaar voor elk bezoek Het was altijd heel 
prettig hem te bezoeken 
Hij heelt een lange oude dag gehad. Maar hij 
bleef jong van hart, hij bewaarde zijn fierheid en 
zijn speelse aard tot m z11n sterven toe. 
Broeder Medardus is, zoals Smt Benedictus het 
zegt in de Regel, .bhjmoed1g voortgesneld langs 
de weg van God geboden· (prol. 50\. Nu is hij aan· 
gekomen in het huis van de Vader en mag hij voor 
eeuwig delen in de vreugde van het Koninkrijk. 
Hij ruste in de vrede en de vreugde van de 
Verrezen Heer. 

De Familie Groen en de monniken van 
Koningshoeven danken u voor uw meeleven en 
gebed. 


