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Dankbare herrnnenng aan 

FRATER REMIGIUS HEESBEEN 

Josef Lambertus Leonardus 

Hij werd geboren te Helvoirt op 13 februari 1914 en trad in 
de Congregatie van de Fraters van Onze Lieve Vrouw, 
Moeder van Barmhartigheid te Tilburg op 8 september 
1930. 
Hij legde zijn proless1e voor het leven af op 15 augustus 
1935. 
Hij overleed op 90-jarige leeftijd op 2 mei 2004 rn het 
St.-Elrsabeth Ziekenhuis te Tilburg. 
We hebben hem op woensdag 5 mei 2004 begraven bij 
zijn medebroeders op het kerl<hol van de fraters. op het 
landgoed .Steenwijk" te Vught. 

In de vroege ochtend van Roeprngenzondag is er een 
einde gekomen aan het lange leven van frater Remigius. 
Een leven van dienstbaarheid binnen de congregatie waar 
hij bijna 74 jaar lid van was. 

Frater Remigius was begrftigd met vele talenten. Hij ont
wikkelde die ten volle, behaalde diverse onderwijsakten. 
Het grootste deel van zi1n onderwijsloopbaan was hij ver
bonden aan de St. Stanislaus Kweekschool te Tilburg: 35 
jaar lang. Zijn ontelbare leerlingen zullen zich Remigius 
herinneren als een zeer bekwaam leraar, die hoge eisen 
stelde aan zichzelf én aan zi1n leerlingen. Zestien 1aar lang 
was hij een gewaardeerd lid van de Katholieke Vereniging 
Docenten Pedagogische Academies. De waardering uit 
de onderwijswereld kreeg vorm in de onderscheiding 
Ridder in de Orde van Oranje·Nassau. 
Naast onderwi1s in Nederlands en Duits, in logopedie en 
loniatrie. liet frater Remigius binnen en buiten de 

congregatie mensen genieten van zijn muzikale talenten. 
We herinneren hem als componist van vele religieuze lie
deren en als een gedreven dirigent van de Lucas Cantorij 
en het huiskoor van WZC Joannes Zwijsen. Zijn religieu· 
ze instelling én zijn liefde voor de muziek stonden garant 
voor een goede omlijsting van de liturgie. 

In 1970 werd hij gekozen tot lid van het generaal bestuur, 
een dienende functie die hij veertien jaar lang toegewijd 
heeft uitgeoefend. Frater Remigius hield van de congre
gatie en hij bewaakte haar belangen. Samen met enkele 
confraters heeft hij veel werk verzet bij het samenstellen 
van de nieuwe Constituties. Dankzij zijn niet anatende 
zorg als hoofdredacteur schiep het congregationele tijd
schrift Ontmoetingen een speciale band tussen de con
gregatie en de grote kring van familie en vnenden van de 
fraters. 

Zijn nauwgezetheid en plichtsbesef vormden wel eens 
een probleem, zowel voor hemzelf als voor zijn omgeving; 
hij wist die echter vruchtbaar te maken voor het geheel. 
Men accepteerde hem zoals hij was. Kenmerkend voor 
frater Remigius was zijn eenvoud en integritert. Hij liet zich 
niet voorstaan op zijn vele talenten en bekwaamheden. 
Mede daardoor kon hij hechte relaties opbouwen in de 
knng van familie en vrienden. Binnen zijn familie hield oom 
Jozef de blijde en de droevige gebeurtenissen zeer nauw
keurig bij. Hij koesterde die band. Zijn vele vrienden zullen 
ZJch de trouwe aandacht en de attenties van frater 
Remigius blijven herinneren. Op een bijzondere wijze 
heeft hij altijd in die vriendschappen geïnvesteerd. Tot op 
het laatst bleef hij belangstellend in het wel en wee van 
ieder die hij ontmoette. 

De laatste akkoorden hebben geklonken, de partituur is 
dichtgevallen. Wat blr1ft zi1n dankbare herinnenngen aan 
deze confrater. oom en vriend. We geloven dat Remigius 
nu mag genieten aan de Bron van het Leven, die geen 
einde kent. 

Fraters van het Generalaat 
Familie Heesbeen 


