


In dankbare herinnering aan 

Broeder Ambrosius 
Antonius Wilhelmus Cornelis van Houtum 

Hij werd geboren op 25 november 1919 in 
Eindhoven. Hij begon zijn religieuze leven op 
25 februari 1937. Zijn eeuwige geloften legde 
hij af bij de Broeders Penitenten op 25 augus
tus 1941. Hij overleed geheel onverwacht op 
4 september 1998. Wij namen afscheid van 
hem op 8 september. feestdag van Maria 
Geboorte, tijdens de Euchanstieviering in de 
parochiekerk van Handel en hij werd daarna 
begraven op het kloosterkerkhof aldaar. 

Broeder Ambrosius was een man met een 
groot geloof en een groot G~svertrouwe~: 
Als volgeling van Vader Franciscus heeft hij 
op eenvoudige wijze de Heer gediend. Zonder 
kapsones; doen wat er gedaan moest worden 
en dat altijd met een goed humeur. 

De woorden van Jezus: "Wat ge aan de min
sten der mijnen hebt gedaan, hebt ge aan Mij 
gedaan'', zijn volledig van toepassing op onze 
dierbare medebroeder. 
Het leven van broeder Ambrosius is getekend 
door dienstbaarheid en trouw. Zich inzetten 

voor de ander. Geen ogenblik stil kunnen zit
ten, maar altijd bezig zijn. Vele jaren lang was 
broeder Ambrosius werkzaam in de verple
ging en wel op die afdelingen waar de diepst
gestoorde kinderen werden verzorgd. Hij deed 
zijn werk met liefde en grote overgave. De 
laatste jaren van zijn arbeidzaam leven op 
Huize Assisië werd hem de interne transport
dienst toevertrouwd. In dit zware werk kwam 
hij met veel mensen in kontakt. Na zijn pen
sionering was hij een geziene figu.ur op d~ 
bejaarden-'soos'. Door zijn goedheid die hij 
uitstraalde, was men blij wanneer hij aan
wezig was; zowel daar als bij zijn familie. 
Door lichamelijke gebreken waren de laatste 
jaren voor broeder Ambrosius niet gemakke
lijk. Hij was meer afhankelijk van hulp. welke 
hij beantwoordde met grote d~~kbaa~he1d. 
Doordat hij nooit klaagde. heeft h1J veel tnner
lijk leed alleen gedragen. 
Broeder Ambrosius had een grote verering tot 
Maria. Een dagelijks gebed van hem was: 
"Maria, sta mij bij in moeilijkheden, opdat ik 
steeds ijverig mijn plichten mag vervullen". 
Broeder Ambrosius, dank voor je liefde en 
trouw aan de Congregatie en dat je nu voor 
eeuwig in vrede mag rusten. 

Familieleden en medebroeders danken u 
oprecht voor uw gebed en medeleven bij het 
overlijden van broeder Ambrosius. 


