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Dankbare hennneMg aan 

FRATER ANTOON GROENEN 
Antonius Sebastianus 

Hij werd geboren !e Luyksgestel op 10 oktober 1920 
en trad 1n de Congregatie van de fraters van Onze 

•Lieve Vrouw. Moeder van Barmhartigheid, te Tilburg, 
op 8 september 1937. Hij legde z11n professie voor 
het leven af op 15 augustus 1942. HIJ overleed op 
11 oktober 2002, de dag na zijn 82ste ve<]aardag. in 
de communiteit van de fraters van het Woonzorg· 
centrum .Joannes ZWijsen· te Tilburg. We hebben 
hem op woensdag 16 oktober 2002 begraven bij zijn 
medebroeders op het kerkhof van het landgoed 
.Steenwijk''. te Vught. 

Toen frater Antoon in 1937 intrad kreeg h1J de naam 
Modest1nus Hit heeft die naam 65 jaar lang met ere 
gedragen. Frater Antoon is werkelijk als een besche1· 
den man door het leven gegaan. In alle eenvoud 
heeft h1J vorm gegeven aan Zijn roepmg als frater 
zonder OO<t groot te gaan op de intellectuele gaven 
die hem geschonken waren. Na een tiental jaren 
gewerkt te hebben in het lager onderwijs in 
Nederland vertrok hij eind 1953 naar Manado in 
lndonesie om daar te gaan werken in het voortgezet 
onderwijs. Helaas liet zijn gezondheid hem in de 
steek en moest hij al na acht jaar repatriëren. In 
Nederland kreeg hij opnieuw een taak 1n het voort· 
gezet onderwiJS. In het Friese Joure heeft h~ wellicht 
de mooiste lijd van zijn leven gekend Met veel waar
denng werd steeds over hem gesproken. OOk nadat 

hij met veNroegd pensioen ging. Antoon was een 
groot sportliefhebber en 1n zijn vrije tijd zette hij zich 
in voor de jeugd van .Sportclub Joure·. In de com
munitert was hij een van de dragende krachten, die 
zlcil niet te goed voelde om dagelijks boodsctiappen 
te doen. 
In 1990 werd l'let huis 1n Joure gesloten, Antoon 
kwam toen naar .Joannes Zw1jsen•. Zijn leven maak· 
te grote indruk zowel op Zijn medebroeders als alle 
medewerkenden. Je hoorde Antoon nooit klagen, 
ofschoon hij 1n zijn langdurige ziekte steeds meer 
van zijn lichamelijke krachten en mogelijkheden 
moest inleveren Zonder ophef bracht h1J 1n prektijk 
wat onze leefregel van ons vraagt: .wanneer w1J door 
omstandigheden niet meer kunnen werken zullen WIJ 
proberen deze levensopdracht te aanvaarden. Op 
een eigen WiJZe kunnen wij dan getuigen dat 
niemand van ons voor zichzelf alleen leeft, en dat 
niemand voor zichzelf alleen sterft." 
Zijn familie had een aparte plaats in zijn hart, en Oom 
Toon bij hen. In zijn gezonde jaren was hij graag bij 
hen te gast in Luyksgestel. Ze zullen hem missen 
evenzeer als wij. 

Beste Antoon. Jll bent zonder ooit een klacht door 
veel lijden opgegaan naar de Gever van het leven. 
Hij zal je met vreugde opgewacht hebben om je deel 
te geven aan een leven zonder pijn en tiJden omdat 
je hier op aarde trouw bleef tot het einde. 
Bedankt frater Antoon. dierbare medebroeder, broer, 
zwager, oom en vriend, voor je liefde en zorgen aan 
velen besteed. Tot weerz1ens bij God. 

Hartelijk dank aan het verzorgend personeel en de 
vrijwilligers van Joannes Zwijsen voor hun hefde· 
volle zorg; en u allen voor uw medeleven en gebed 

Fraters van .Joannes ZwiJsen· 
Familie Groenen 


