
Congregatie van de Broeders van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria

'Wie velen tot gerechtigheid heeft onderwezen
zal schitteren als een ster aan de hemel.'

Tot ons verdriet moeten we u het, toch nog plotseling, overlijden melden van

Broeder Kees van Zonneveld FIC
Cornelis Maria

Broeder Kees is geboren op 25 januari 1931 in Haarlem.
Hij deed zijn professie in de FIC op 15 augustus 1951.

Op 14 november 2021 overleed hij in het WZC De Beyart in Maastricht.

“Terugkijkend op mijn leven moet ik zeggen, dat ik nergens spijt van heb gehad. Ik had een 
rijk leven, vooral in Malawi, waar ik met pijn in het hart van medebroeders en studenten, na 
ruim veertig jaar werken, afscheid moest nemen”.
Hij was een docent in hart en nieren: een man die de rijke onderwijstraditie van de FIC glans 
gaf.

Na gewerkt te hebben aan scholen in Venlo en Schiedam, was hij prefect aan ons internaat in 
Amersfoort. Daarna kreeg hij in 1962 zijn benoeming tot docent aan de kweekschool in Mary 
View, Malawi, waar hij met groot enthousiasme les gaf aan toekomstige leerkrachten. Daarna 
was hij verbonden aan het Groot Seminarie van dat land en moest hij na ruim veertig jaar 
afscheid nemen van het land, dat hem zo dierbaar was geworden.
Terug in Nederland verbleef hij in Rotterdam, waarna hij op De Beyart in Maastricht genoot 
van zijn oude dag in zijn kamer, vol herinneringen aan zijn 'mooiste tijd van zijn leven'.

We nemen afscheid van deze edele mens op vrijdag 19 november om 14.30 uur in een besloten 
viering in de Cellebroederskapel. We leggen hem daarna te ruste op het kerkhof van de 
Broeders FIC aan de Anjoulaan te Maastricht.
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