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Dankbare herinnering aan 

FRATER GÉRARD VERSTIJNEN 

Gerardus Josephus Goverdina 

Hij werd geboren te Oisterwijk op 22 februari 
1942 en trad in de Congregatie van de Fraters 
van Onze Lieve Vrouw, Moeder van 
Barmhartigheid, te Tiiburg op 29 augustus 
1959. 
Hij legde zijn professie voor het leven af op 
15 augustus 1965. Hij overleed op 62-jarige 
leeftijd op 6 augustus 2004 in zijn geboorte· 
plaats Oisterwijk. We hebben hem op woens· 
dag 11 augustus 2004 begraven bij zijn mede· 
broeders op het kerkhof van de fraters, op het 
landgoed "Steenwijk", te Vught. 

Op die bewuste middag stapte Gérard voor 
de laatste keer op zijn fiets. Hij werd uitge
zwaaid door Fatih en Omer. Vluchtelingen
kinderen van het fraterhuis De Vuurhaard. 
Kinderen. Die hem zo graag mochten. Die hij 
zo innig in zijn hart sloot. In ál zijn eenvoud. 
Hij heeft niet lang met kinderen kunnen 
werken. Na vier jaar voor de klas gestaan te 
hebben in Eindhoven ging hij studeren in het 

roerige Parijs van de zestiger jaren. Hierna 
begon hij als 'man van de weg' met zijn 
activiteiten voor vele instanties van onderwijs 
en religieus leven. Het Centraal Bureau voor 
Kathol iek Onderwijs. Het Centraal Missionair 
Beraad van de Religieuzen. Het Generaal 
Bestuur van de Fraters CMM. De Konferentie 
van Nederlandse Religieuzen. De Adviescom· 
missie Missionaire Activiteiten. Met zijn 
heldere en kritische geest gaf hij deze 
bewegingen richting. 
Hij bleef een man van de weg. Hij zocht zijn 
eigen weg en stond velen bij in hun zoeken. 
De wegen van dromen. Van het enneagram. 
Van het labyrint. De weg van Vincentius 
à Paulo. De missionaire weg. 
De levensweg van mensen boeide hem. 
Hij liep zijn laatste labyrint. Zijn barmhartige 
Broeder achterna. 

Gérard, bedankt dat je was die je was. 

Wij, je medebroeders, je familie en met wie 
je in vriendschap verbonden was, zullen je 
missen. 

Communiteit De Vuurhaard Udenhout 
Familie Verstijnen 




