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HEIN GILSING

* 15 april 1929
† 16 maart 2015



42

Hein Gilsing
Hno. Aurelio

Geboren op 15 april 1929 in Eindhoven. Geprofest op 
15 augustus 1951 in Maastricht. Overleden in De 
Beyart, Maastricht, op 16 maart 2015.

Toen onze goeie Brabantse bisschop Bekkers in 1966 in kathe-
draal van Den Bosch werd begraven, klonk voor het eerst het 
prachtige lied: ‘Niemand leeft voor zichzelf, niemand sterft voor 
zichzelf’. Deze woorden en dit lied zijn ook volledig van toepas-
sing op onze goede Hein die we vandaag uitgeleide doen. Toen 
ik er dezer dagen eens over nadacht ,vond ik dat ze ook veel van 
elkaar weg hebben. Allebei goudeerlijke en open Brabanders, op-
gewekt van aard, een frisse blik naar de buitenwereld, niet bang 
je mening naar voren te brengen, op te komen voor de mensen 
in nood, trouw aan familie en vrienden, en grensverleggend in je 
leven bezig zijn. “Goei volk” zeggen we dan.

Inderdaad: Hein was een doodgoeie vent, een pracht mens. En 
daarom zijn we, familieleden, medebroeders en vrienden écht be-
droefd. Maar naast de stille tranen en het gevoel van gemis, is 
er ook grote dankbaarheid. Respect voor een leven van goed-
moedigheid, hartelijkheid, geduld, maar ook van edelmoedig ge-
dragen lijden, “als goud gesmolten in de oven”, zoals we in de 
eerste lezing vernamen. En gedragen “als een huis op de rots, dat 
rechtop blijft staan ondanks de storm en regen” zoals we in het 
evangelie hoorden.

Wim Swüste (met dank aan  Lo Koeleman)
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Hein zou over een paar weken 86 jaar geworden zijn. Zijn wieg 
stond in Woensel in de Pruimestraat 1. Het gezin bestond uit tien 
kinderen en vader was oorspronkelijk postbode. Hij werkte zich 
op tot baas van een incassobureau. “Ik heb hartstikke leuke her-
inneringen aan mijn jeugd” vertelde Hein me. “Het was een gezel-
lige boel bij ons thuis. En als we als familie bij elkaar komen, is 
dat nóg zo.”

Jullie hebt dat als familie goed gedaan. Jullie bleven Hein trouw. In 
Best werd elk jaar geld bij elkaar gebracht door de ‘Handmelkers’ 
voor het sociaal werk van Hein in Santiago in Chili. En toen Hein in 
2001 nog even terug wilde naar Chili om afscheid te nemen waren 
twee zussen van hem zeer behulpzaam om hen te begeleiden op 
deze letterlijk en figuurlijk zware tocht.

Hein vertrok in 1941 naar Zevenaar en ging twee jaar later naar 
Maastricht om opgeleid te worden tot kleermaker. Hij behaalde 
alle diploma’s voor dit mooie vak. Hij werd meester-kleermaker. 
Zijn bevoegdheid om dit vak ook aan anderen te kunnen leren, 
benutter hij volop toen hij in 1962 naar Chili ging. Hij werd daar 
docent aan onze Technische school Alberto Hurtado in Santiago. 
In die jaren werd hem de eer gegund om de eerste paarse toog 

Hein was a wonderful person, a simple and 
kind man. He was one of ten children of a warm 
Brabant family and those family links remained 
strong all his life. In 1941 he joined FIC and was 
trained as a master taylor. In 1962 he went to 
Chile and taught at the Alberto Hurtado tech-
nical school in Santiago. In 1980 he became 
co-director of that school. He also put a lot of 
energy in the cultural centre Excelsior, which 
also promoted sports. Their volleyball team 
were champions and Hein was very proud of 
them. His fundraising even reached Dutch par-
liament. After returning to Maastricht for health 
reasons, he found new inspiration in the Bible. 
Now, in all his simplicity, he is with God.   
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1954, De Beyart kleermakerij/taylors: 
Aurelius Gilsing, Elzearius van Berlo, Josaphat 
Lippens, Nivardus Wijnheijmer, Orestes Smids, 
Laurens Hoebergen

1947: Kwekelingenorkest /
Teachers’ Training College 
orchestra

1950-51, noviciaat: Theodorik Veliscek, Eleutherius Dijker, 
Samuel Wols, Polycarpus Lamb, Juventius van Amers-
foort, Randoald Hetem, Delphinus Reneerkens, Victricio 
Asman, Menulfus v.d. Weiden, Eliseus Zeegers, 
Reginaldus Haverkort, Jeremias Lausberg, Crispinianus 
Mooren, Theodulfus Hermans, Valerius Weiler, Aurelius 
Gilsing, Gommarus Vervoort, Aridius v.d. Putten. voor /
front: Diomedes Marx, Florentinus Bogaartz, Antonius 
Ruizendaal, Placidius Marrevee, Renulfus Zonneveld, 
Wladimir van Heck. 
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1947, sports 
team: Camp-
man, Eef Corver, 
Aurelius Gilsing, 
Verthuijzen.
J. Berchmans 
Brunott, Bep 
van Loosbroek, 
Jägers.

Maastricht 3 September 
1953: herbegrafenis Br. 
Bernardus Hoecken / 
re-interment Bro. 
Bernardus Hoecken.  

1955, inzameling kleding voor Chili / 
clothing collection for Chile. 
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voor de pas benoemde Chileense kardinaal Raoul Silva te maken, 
wat hem met trots vervulde. Vanaf 1980 vormde hij samen met Lo 
Koeleman en Kees van de Wiel het directieteam van deze school 
waar duizend studenten les kregen van vijftig docenten. Hein had 
de zorg voor orde en discipline, wat hem zeer goed afging. Tevens 
verzorgde hij voor deze grote school het lesrooster. “Hij deed dat 
met de hand en was daarbij vlugger dan een computer”, zegt Lo 
daarover. “Hij was uiterst rechtvaardig en eerlijk en we hadden 
een loyale collega aan hem. De studenten droegen hem op han-
den.”

Als Hein in de vroege morgen, na meditatie en gebed met zijn me-
debroeders, voor het ontbijt voor de communiteit had gezorgd, 
ging hij om half acht naar school. Daar werkte hij tot zes uur. Dan 
begon zijn werk bij zijn tweede liefde: het cultureel centrum ‘Ex-
celsior’. “Ik moet je zeggen dat het meer sporten was dan cultuur-
overdracht,” zegt Hein dat zelf over. “Ik begon er met een volley-
balclub, waar ik coach van werd. Onze club had meer dan vijftig 
leden. Het waren jongelui uit mindere buurten. Ik vond dat ook 
jongeren uit achtergebleven wijken, recht hadden op ontspanning 
en sport. Onze club werd meerdere malen landskampioen en we 
speelden ook wedstrijden in Brazilië en Argentinië. Het sporten 
droeg bij tot onderlinge saamhorigheid, maar méér nog tot een 
gezond gevoel voor zelfrespect. Ik vond dat geweldig.”
Deze activiteiten kostten natuurlijk veel geld. Dat werd voor een 
groot deel door familie en vrienden bijeen gebracht. De Vasten-
actie Nederland hielp een handje, zoals de actie ‘Kom over de 
Brug.’ Toen in 1972 bij gelegenheid van de ‘Unctad Conferentie’ 
in Santiago de delegatie van Nederlandse parlementariërs graag 
een bezoek aan een volkswijk wilde brengen, waren ze erg onder 
de indruk van de inzet van Hein. Na hun thuiskomst werd in het 
gebouw van de Tweede Kamer voor het Excelsiorcentrum en de 
volleybalclub gecollecteerd.

Hein was een boekenwurm. “Thuis noemden ze me al ‘Hein Lees’. 
Ik lees inderdaad ontzettend veel. Vooral misdaadromans. Daar 
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kruip ik helemaal in. Wat schrijven Mankell en Larsson toch span-
nend! En gelukkig zijn het nog dikke boeken ook. Ik geniet daar 
volop van. En ik verveel me dus geen moment.”

Hein is dan inmiddels, met veel pijn in het hart, teruggekomen in 
Nederland. Gewoonlijk ging hij zondags met Kees van de Wiel 
naar de kerk. Onder de Mis zakte Hein ineens in elkaar. Met be-
hulp van anderen werd hij de auto ingedragen. “Ik donderde plot-
seling om en kon me niet meer bewegen. Ik ben vanaf toen links-
zijdig verlamd. Ik kan niet meer lopen of staan, maar ik heb er niet 
de pest over in, hoor. Hier op De Beyart zijn het allemaal schatten 
van mensen en ze zorgen prima voor me. En dat geldt ook voor 
mijn medebroeders in de Xaverius-communiteit en de mensen 
van het lokaal bestuur. Ik hoor er echt bij.”
Hein kon die veerkracht van leven niet alleen halen uit de goede 
aandacht van familie, medebroeders en toegewijde verzorgers 
hier in huis. Ik denk dat zijn hoopvol en blij in het leven staan, 
ook werd gevoed door zijn goede relatie met de Eeuwige. “Ik lees 
vaak in de bijbel. Maar dat doe ik wel selectief. Pas nog heb ik de 
Brieven van Paulus gelezen. En nu begin ik aan het boek Leviti-
cus. Dat gaat over de oproep tot heiligheid. Dat lijkt me erg inte-
ressant. Niet dat ik zelf een heilige ben, hoor. Ik voel me meer een 
schijn-heilige. Ik ben en blijf gewoon: broeder Hein,“ zei hij bij zijn 
diamanten jubileum in 2011.

Eenvoud is het kenmerk van het ware. Ik denk dat ze in de hemel 
blij zijn, dat er tussen al die heiligen, nu ook een schijn-heilige zit. 
Hein zal er genoegen in scheppen. En wij gunnen hem dat zeer 
van harte.
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1962, afscheid 
missionarissen 
Sendoff for the 
missionaries

1962 Talca: 
Wilbertus van Doorn, 
Dismas van de Valk, 
Aurelius Gilsing, 
Micheas Alleman. 

1963, Porto Se-
guro, technische 
school / technical 
school 
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1989, Porto Seguro. 
Piet Reuzenaar, Lo 
Koeleman, Joris van 
Dijk, Diego Izquierdo, 
Kees v.d. Wiel. 
Hein Gilsing, Micheas 
Alleman, Adelardus 
Alleman, Joop an Eijk, 
Silvio Zimmerman. 

2012, bezoek van Diego 
Izquierdo op De Beyart / 
Diego Izquierdo on a visit 
at De Beyart 

2012, De Beyart


