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Ter dankbare herinnering aan 

FRATER LEO 
Bernardus Antonius Jansen 

HlJ werd geboren te Hoogeloon op 23 nowmber 1920. 
H11 trad in bij de fraters van 0. L. Vrouw, Moeder van 
Barmhartigheid op 19 maart 1940. Zijn professie voor het 
leven legde hij al op 15 augustus 1944. Hij overleed in het 
St Elisabeth Zlekenhuls te Tiiburg op 17 jull 1998. 
Na de uitvaartdienst. de gehouden werd in de kerk van de 
H. Dionysiua, Goirl<e te Tilburg, werd hij begraven bij zijn 
medebroeders op het kerkhof van de fraters bij .Huize 
Steenwijk" te Vught. 

Ben, zoals hij in de dageliJ<M omgang door zijn mede
broeders genoemd werd, llep in zijn jongehngsiaren rond 
met de gedachte een keuze te maken voor het religieuze 
leven. Hij raadpleegde een kapelaan die hij kende in de 
parochie waar hij woonde, die hem aanraadde In te treden 
bij de ltate'9 van Tiiburg. T-O<Jdera broe'9 waren hem 
hiert>ij al voorgegaan. Ben koos <ie weg en heeft zij\ 
keuze ruim 58 jaar gestand gedaan In goede en kwade 
dagen. 
Na zijn noviciaat werkte hij enkele jaren in de huishoude
lijke dienst In verschillende hulzen. Daama was hij enkele 
jaren surveillant op Huize de la SaDa in Boxtel en weri<le 
daama in de smederij in hal oode moederhuis. 
Na 1958 kwam hal motorisch vervoer in de Congregatie 
steeds meer In zwang. Ben werd aangesteld els chauffeur 
en zorgde later ook voor de aankoop van auto's. waarmee 

de koopmansgeest áie hij van z.,, ouders had meegekre
gen goed tot z1" recht kwam. Ata chauffeur maakte hij vele 
tochten met missionarissen, altijd bereid om hen van 
dienst te zijn. Zljn betangSlelllng voor het werk van de 
Congregatie in het buttenland groeide daardoor ook en 
behalve door z.,. bijdrage aan onze gezamenlijke steun 
en gebed steoode hij persoonlijk projeklen ,,,., de beperk
te financlêle mogelijkheid die hij had. 
De laatste jaren waren voor Ben niet gemakkelijk. Eerst 
een vrij ingrijpende hersenoperatie die hem wel beperi<te 
in zijn aktivneiten. Hij bleef In de communiteit helpen bij de 
kleine kluste• die bij communrtertsleven horen Hij had 
grote belangstefhng voor zieken en bejaarden en hielp hen 
bij hun vervoer. Zijn connecties met zijn grote familiekring 
werden zo mogelijk nog Inniger lot wederzijdse steun in 
blijde en droevige dagen. 
Toen openbaarde zich de sl11tage aan zijn Jongen 
Benauwd>eld en slapeloze nachten kwelden hem. Ben 
moest vrijwel at zijn aktivtteitan beêinäigen. Herhaalde 
opnamen in het ziekenhuis boden maar weinig verbete
ring. De longarts moest hem de boodschap brengen dat 
de medlsche wetenschap geen oplossing meer kende en 
dat het ~ dichtbij was. Het was voor Ben een moei· 
ijka boodschap. Hij aanvaardde ze met de opmerl<ing: 
0. L. Heer wil me hebben; 1k ben er klaar voor. 
Vrijdagmiddag 17 juli sloot hij rustig de ogen. 
Ben, heel oprecht dank voor alles wat je deed en was je 
c:ommt.r1tteit en de Congregatie. Een oprechte religieus 
met een duldel1Jke mening, maar steeds ten dienste van 
anderen. Bedankt ook voor wat je dM<! voor je familie en 
vele anderen die je hulp nodig hadden. 
Rust zacht en tot weerzlens. 

Familie en medebroeders danken van harte het verzor
gend personeel van ,Petrus Donders" an .Joannes 
Zwijsen" en u allen voor uw medeleven en gebed. 


