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In Deo
Nico Coolen
(Hermano Walter)

Nico is geboren op 27 september 1938 in 
Veghel. Op 15 augustus 1959 legde hij zijn ge-
loften af in de FIC. Hij ontving op 15 augustus 
1974 de priesterwijding in Talca (Chili). Op 24 
augustus 2018 overleed hij in het Universitair 
Medisch Centrum Maastricht.
  

“Tijd van leven om met velen, 
brood en ademtocht te delen.
Wie niet geeft om zelfbehoud, 
leven zal hij honderdvoud”

   Huub Oosterhuis

“In september hoop ik mijn medebroeders te 
mogen danken bij mijn afscheid als pastor in 
De Beyart. Ik blijf daarna nog altijd werken aan 
mijn proces van innerlijke rust, om wat meer af 
te komen van gevoelens van spanning en aan 
een gezond gevoel van zelfwaardering. Het zal, 
op mijn 80e verjaardag, een mooie dag worden 
voor ons allemaal.”

Dat schreef Nico me, in een mailtje afgelopen 
juli. Op zijn op 27 september wilde hij officieel 
een punt zetten achter zijn taak. Daar zag hij 
naar uit. Maar de Eeuwige was hem vóór. Dat 
afscheid moeten we vandaag al nemen, als fa-
milie, medebroeders, vrienden en vriendinnen. 
In dat mailtje tekent Nico zichzelf - wellicht on-
geweten - helemaal. Hij is dankbaar, zeer dank-
baar, voor wat hij heeft mogen zijn en doen, én 
hij toont zich kwetsbaar omdat hij zich nooit he-
lemaal innerlijk rustig voelde. Hij hunkerde naar 
waardering, omdat hij leefde met de steeds te-
rugkerende vraag: “Doe ik het nou allemaal wel 
goed genoeg?”

Nico nam de tijd ‘om met velen brood en adem-
tocht te delen’. Hij gaf niet om zelfbehoud, on-
danks zijn innerlijke twijfels. De Eeuwige neemt 
Nico op in zijn uitgestrekte armen en schenkt 
hem innerlijke rust en vrede. En wel in honderd-
voud.

Nico is geboren in een groot, warm Brabants 
gezin. Zijn vader had een goed lopende kap-
perszaak. Toen Nico 16 jaar oud was, moest hij 
voorgoed afscheid nemen van zijn moeder. Er 
werd in huize Coolen veel gemusiceerd. Nico 
speelde piano, orgel, dwarsfluit en gitaar. Over 
zijn zangkwaliteiten was hij zelf niet zo tevreden. 
Met zijn broer Martin maakte hij in 2004 een CD, 
waarop vijf baroksuites stonden. Hun neef, Ad 
van Zuylen, verzorgde vakkundig de opname 
in zijn studio. De opbrengst ervan ging naar het 
project Straatkinderen in Accra (Ghana) van hun 
stadgenoot, broeder Jos van Dinther.

De familie Coolen–van Zutphen had een goede 
band met de FIC. Drie ooms van Nico traden tot 
de congregatie toe, evenals zijn broer Frans en 
neef Piet van Bree. In augustus 1951 vertrok hij 
naar ons juvenaat en hij deed in 1959 zijn pro-
fessie.

Vanaf 1965 werkte hij dertig jaar lang in Chili. 
In een interview vertelde hij dat hij tijdens de 
bootreis - voor het eerst op weg naar dat land 
- overmand werd door een gevoel van onzeker-
heid: “Wat kan ik in Godsnaam voor de Chile-
nen betekenen?” Maar al heel snel na zijn aan-
komst voelde hij dat hij met grote warmte door 
hen werd gedragen en in hun midden opgeno-
men. Hij voelde zich er helemaal thuis en op zijn 
plaats. Zijn openheid, hartelijkheid en eenvoud 

maakten hem, ook daar, tot een kostbare broe-
der van mensen.

Hij mocht gaan werken aan het catechetisch di-
ocesaan centrum van het grote bisdom Talca. 
De bisschop benoemde hem tot directeur van 
dit instituut, waar vijftien mensen in vaste dienst 
werkten. Zuster Yolanda was hier zijn steun en 
toeverlaat.

Mede vanwege deze taak, vroeg de bisschop 
aan Nico om zich tot priester te laten wijden. Hij 
ging in Medellin (in Colombia) studeren en werd 
daarna in 1974 gewijd. Bij zijn feestelijke ‘eer-
ste heilige Mis’ in Veghel ontving hij een zinvol 
vervaardigde kelk van zijn familie. Dit kostbaar 
geschenk gebruikte Nico 44 jaar trouw. Hij staat 
tijdens deze Afscheidsdienst op de kist waarin 
zijn lichaam rust.

Zijn catechetisch centrum stelde onder andere 
een schriftelijke catechesecursus samen, die 
steeds bij de tijd werd gebracht. Deze werd 
gebruikt door ruim 3000 onderwijsmensen in 
heel Chili. De cursus werd in het Portugees ver-
taald en wordt in Brazilië gebruikt. Momenteel 
wordt hij door Marianne Boselie geactualiseerd 
en bruikbaar gemaakt voor Spaans sprekende 
mensen in Nederland.

Met pijn in het hart verlaat hij zijn 
dierbare Chili en de Chilenen

Regelmatig komt Nico op verlof in Nederland. 
Zeer gastvrij wordt hij door zijn grote familie ont-
vangen. Men is blij met zijn aanwezigheid en ge-
niet van zijn verhalen.

Tijdens het generaal kapittel van de FIC in 1994 
wordt Nico gevraagd om zijn werk in Chili ach-
ter te laten. Hij wordt namelijk gekozen als be-
stuurslid van de gehele congregatie. Met pijn in 
het hart verlaat hij zijn dierbare Chili en de Chi-
lenen. Hij gaat voor zijn medebroeders, wereld-
wijd, werken. Met toewijding doet hij dat, onder 
leiding van Albert Ketelaars z.g. uit Veghel.

Na deze taak woont hij kort in Nijmegen. In 2001 
wordt hij benoemd tot pastor van het woonzorg-
centrum De Beyart en wordt lid van de toenma-
lige Ludovicuscommuniteit. “Ik zet me daar in 
voor het geluk en welzijn van alle Beyartbewo-
ners”, zegt hij. “Het is een overzichtelijk werk-
veld, dat past bij mijn wat ouder worden. Heel 
vaak denk ik nog met veel heimwee terug aan 
het leven in Latijns Amerika, aan de unieke sfeer 
van het volk en de Kerk.”

1993, Talca: 40 jaar FIC in Chili - 40 years FIC in Chile
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En hij voegt daar aan toe: ”Wat mij belemmert 
in mijn functioneren is het gebrek van mij aan 
voldoende innerlijke rijpheid en vrijheid. Ik kan 
me niet altijd onbezorgd en vrij aan mijn taak ge-
ven. Ik wil er zijn voor iedereen, wil openstaan 
voor kritiek, zal mensen niet beoordelen en hen 
nemen zoals ze zijn. En ik ben me er zeer van 
bewust dat ik nog steeds denk, spreek en voel 
op mijn Latijns-Amerikaanse wijze.“

Als ik, als broeder Wim, heel eerlijk mag zijn, lijkt 
het mij een zware opgaaf om voor medebroe-
ders voorganger en geestelijk begeleider te zijn. 
Nico vond daarin vaak een goede weg, hetgeen 
veel bewondering afriep.

Nico benut zijn gaven van geest en hart, hier in 
De Beyart, zeventien jaar lang. Hij is een toe-
gewijde voorganger, begeleidt bewoners in per-
soonlijke gesprekken en leidt hun uitvaart en ter-
aardebestelling. Van zijn communiteit is hij een 
trouw lid en leeft voluit mee met de congregatie.
Zeven jaar lang vertaalt hij voor de Spaanstalige 
vrouwelijke gedetineerden in Ter Peel in Sittard, 
groepsgesprekken, meditatiebijeenkomsten en 
gebeden.

“Ik kende vaak eenzaamheid” schrijft hij eens. 
“Maar toch voelde ik me nooit alleen. Het is je 
roeping om samen te leven met een stel goede 
medebroeders. Samen je idealen en je verdriet 
te delen. De omgang met hen, mijn dierbare 
familie en veel goede vrienden en vriendinnen, 
hebben mij geholpen mijn geluk te vinden. Ik 
ben hen allen daar zeer dankbaar voor.”

Afgelopen week kreeg hij, toen hij hier in De 
Beyart vlak bij de hoofdingang in de hal liep, een 
ernstig herseninfarct. Opgenomen in het zieken-
huis bleek dat hij – mede ook door veel compli-
caties – dit maar zeer moeilijk zou kunnen over-
leven. In het bijzijn van familie, medebroeders en 
vrienden ontving hij de Ziekenzalving. Op vrijdag 
24 augustus ging hij in alle rust terug naar zijn 
Hemelse Vader.

We zijn zijn familie, medebroeders, verpleegkun-
digen, vrienden en speciaal Léon, Wilma en Elly 
van het Team FIC erkentelijk voor hun liefdevolle 
aandacht en zorg.

Nico deelde zijn leven met velen. Hij deelde het 
brood – met kleine én hoofdletter - op een voor-
treffelijke wijze met anderen. Om zelfbehoud gaf 
hij niet. Diep in zijn hart voelde hij, dat ook hij 
een kwetsbaar mens was. Hij ontvangt nu zijn 
eeuwige geluk in honderdvoud.

Wanneer we straks de kist zijn dierbare Beyart-
kapel uitrijden, zullen we hem vol vertrouwen en 
in vast geloof toezingen dat we wensen dat en-
gelen hem zullen geleiden naar het paradijs, en 
dat hij verwelkomd mag worden door alle dier-
baren die hem voorgingen: ‘In Paradisum’!
Dat we deze intens goede mens mogen blij-
ven meedragen in ons hart: in respect, liefde en 
vooral in grote dank.

Wim Swüste FIC

Hiernaast: 1991, Talca: staf diocesaan catechetisch centrum. Links Dismas v.d. Valk 
Staff diocesan catechetic centre Talca. On the left Dismas v.d. Valk, on the right Nico Coolen

Lief

Ik heb in een gedicht verwoord 
wat mijn herinneringen 
aan de mens Nico zijn

Lief
gewoon een lief mens
zo oprecht betrokken
warmte uitstralend
eenvoudig goed 
een veilig vertrouwd gevoel
aandachtig betrokken
een luisterende houding
geen verborgen agenda 
verbindende persoonlijkheid
open en spiritueel
van harte delend
een gezellige levensgenieter
zoekend  naar verbondenheid
met overstijgend geloof
een levensgenieter
soms ook verloren
eenzaam knokkend
verlies van gezondheid
met zingeving vragen
het leven zo weerbarstig
heeft veel genomen
jij gaf veel terug
dankbaarheid voelen
in liefdevolle herinnering
een lief mens
blijft geliefd voor altijd

chau, hasta siempre !
   

Margriet te Morsche



30 31

Mijmering
Martin Coolen

Hier zit ik dan te mijmeren. Je bent er niet meer. 
Fijn dat wij je ‘n beetje hebben kunnen en mo-
gen bijstaan tijdens de laatste dagen van jouw 
leven. Ik zal je heel erg missen. 80 jaar was je 
mijn broer en vriend. We hadden veel contact 
ook al was je ver weg. Tijdens jouw vakanties 
vanuit Chili was altijd jouw ‘thuis’ bij ons. Ik wil 
je bedanken voor alles wat je voor mij, voor ons, 
betekend hebt. 

Toen ik jaren terug niet meer kon gaan spelen in 
het orkest, heb jíj het mogelijk gemaakt om toch 
te blijven spelen op mijn cello. Jij fluit, ik cello. 
Het was een perfecte combinatie. Wat was het 
fijn. We hebben veel genoten. Benedetto Mar-
cello staat nog op de standaard. 

Dan denk ik ook met weemoed terug aan onze 
wandelingetjes. Meestal zei je dan: ”Zullen we 
dan ook even langs Anique lopen?” Dat deed 
ons goed. Na wat omzwervingen kwamen we 
toch altijd wel terecht op een of ander terrasje, 
waar het borreltje of biertje goed smaakte.

Veel hebben we samen gedeeld. Lief en leed. Je 
kon goed luisteren en jouw verhaal was veilig bij 
ons. 

Nico, weet, dat wij je heel erg zullen missen. Be-
dankt voor alles.

Ik wil ook van de gelegenheid gebruik maken, 
om Léon en Wilma van het lokaal bestuur van 
FIC te bedanken voor de goede zorgen . Ook de 
medebroeders, die voor onze Nico iets hebben 
kunnen betekenen, wil ik danken. 

Maar ook heel veel dank aan Marianne Boselie, 
die onze Nico de laatste uren van zijn leven op 
een bijzondere wijze heeft begeleid. Dat hebben 
wij heel erg fijn gevonden. 
Dank ook aan allen, die hier aanwezig zijn om 
afscheid van Onze Nico te nemen.

Nico, dat jij nu mag zijn bij onze lieve mensen, 
die jou zijn voorgegaan. 

(voorgelezen door Ard, echtgenote van Martin)
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Verdriet en dankbaarheid
Gé van Vugt

Allerbeste broeders en vrienden in de Neder-
landse kommuniteiten,

Met verdriet en dankbaarheid heb ik het bericht 
van het overlijden van Nico ontvangen. 

Ik heb direct alle bekenden en vrienden van Nico 
in Chili op de hoogte gebracht en er waren heel 
veel reacties. De meesten wisten al dat zijn situ-
atie kritiek was.

Ik zeg 
Met verdriet: want weer is een medebroeder en 
dierbare vriend weggevallen. Zo voelt het voor 
mij. We blijven een beetje als wezen achter.

Met dankbaarheid: voor zoveel moois en goeds 
dat we mochten ontvangen van Nico en omdat 
we in de geest van Jezus geloven dat Nico in 
Gods hand was en is.

Nico was heel lang in Chili als een zeer beminde 
priester, medebroeder en vriend van heel veel 
mensen. Iedereen praat met grote waardering 
over hem. Hij was een goed luisteraar voor vele 
mensen in geestelijke nood. Vaak werd hij ge-
vraagd voor het toedienen van het doopsel en 
huwelijk. En toch beschouwde Nico zich op de 
eerste plaats als medebroeder en hij heeft zich 
wel gewacht voor een klerikale opstelling die al-
tijd veel leed teweegbrengt.

Tot priester gewijd door onze beminde bisschop 
Carlos González, heeft hij jaren lang zijn dien-
sten aangeboden. Met Zr. Yolanda heeft hij hon-
derden mensen voorbereid voor hun taak als 
godsdienstleraar.

Wat een wonder: ik kreeg twee weken geleden 
een lange brief van hem waarin hij voor de zo-
veelste keer zijn dankbaarheid uitsprak voor het 
voorrecht te hebben mogen wonen en werken in 
Chili, in onze woonwijk San Antonio. Nico miste 
in Nederland de hartelijk omgang met mensen 
zoals hij die kende in Chili. “Mijn tijd in Chili is 
nog altijd het kostbaarste wat ik mocht meema-

ken in mijn leven, en dan nog wel het meest de 
lange tijd in Talca. Ik houd me op de hoogte van 
volk en kerk in Chili.” schreef hij mij.

Dinsdagavond vieren we om 20.00 uur een 
Woorddienst in onze kapel van de Ruttenschool.
We verwachten veel mensen die Walter hebben 
gekend en voor wie hij een echte medebroeder 
en priester was.

Tijdens de eucharistieviering op De Beyart zul-
len er wel heel veel woorden van waardering 
uitgesproken worden. Daar ben ik niet bij maar 
toch wil ik graag mijn medeleven met jullie allen 
uitspreken. We zijn nog maar met zo weinigen. 
Graag zou ik dat persoonlijk aan ieder van jullie 
doen, maar dat is onmogelijk.

Alle goeds en dank ook aan de familie van Nico 
waar ik vroeger veel contact mee gehad heb.
Ik zal met jullie In Paradisum meezingen.

Gé van Vugt
Talca, Chili

1978, Talca: Nico (Walter) Coolen en Gé van Vugt 

Met beide benen op de grond
Vrienden uit Chili

Johannes 14:1-6
lk ga naar de Vader. Wees niet ongerust, 
maar vertrouw op God en op mij. In het 
huis van mijn vader zijn veel kamers; zou 
ik anders gezegd hebben dat ik een plaats 
voor jullie gereed zal maken? Wanneer ik 
een plaats voor jullie gereedgemaakt heb, 
kom ik terug. Dan zal ik jullie met rne mee-
nemen, en dan zullen jullie zijn waar ik ben. 
Jullie kennen de weg waar ik heen ga. Toen 
zei Thomas: wíj weten niet eens waar u 
naartoe gaat, Heer, hoe zouden we dan de 
weg daarheen kunnen weten? Jesus zei: Ík 
ben de weg, de waarheid en het leven. Nie-
mand kan bij de Vader komen dan door mij.

Beste rnensen,
Met grote droefheid hebben we vernomen dat 
onze geliefde broeder Nico naar het huis van de 
Vader is gegaan. Onze harten zijn diepbedroefd. 
We kunnen alleen maar de momenten koesteren 
die we met hem in Chili geleefd hebben, want 
in de plaatsen waar hij was heeft hij onuitwís-
bare sporen achtergelaten. Niet alleen door zijn 
priesterlijk werk - hij was een priester met beide 
voeten aan de grond, dichtbij de mensen - maar 
vooral omdat hij bovenal een persoon was om 
na te volgen. 

Nico, in Chili ook bekend als Hermano Walter, 
was een van de pioniers van het pedagogisch 
project dat de broeders FIC uit Nederland be-
gonnen met het stichten van de Pius X school in 
Talca. Hij verleende ook zijn diensten in de On-
bevlekte Ontvangenis Parochie en op het Bis-
schoppelijk Departement voor Catechese sa-
men met zuster Yolanda Quilodrán en gesteund 
door vele leken.

We troosten ons te weten dat je nu op een be-
tere plaats bent en we danken God je te hebben 
leren kennen, voor jouw belangrijke aanwezig-
heid in ons leven, altijd geïnteresseerd in onze 
families. Je was ons tot steun in blije en moei-
lijke ogenblikken. Je hebt ons betere mensen 
gemaakt.

Nico, vaarwel, we zullen je niet vergeten hier 
in dit verre land: Temuco, Toltén, Talca, Curicó, 
jouw Chili waar je zoveel van hield, je hebt ons 
veel nagelaten en eens zullen we elkaar weer-
zien.

Vlieg hoog, broeder, vriend, raadsman, geeste-
lijk leidsman, kameraad, fijne mens.

Dank ook aan U, broeders van de Onbevlekte 
Ontvangenis, voor uw onvermoeibare arbeid en 
erfenis in Chili.

Met een hartelijke groet van onze families:

Familie Jaramillo Azema
Familie Quilodrán Henríquez
Familie Quilodrán Barra
Farnilie Fuentes - Quilodrán
Familie Ramírez Quilodrán
Familie Pantoja - Toro

Temuco, Región de la Araucanía, Chili, 
27 augustus 2018
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Veel talenten
Marianne Boselie

Op de begraafplaats
Lieve Nico, je hebt de Heer gediend met veel 
talenten.
Boven alles, in alles, was je met God verbonden 
in Jezus van Nazareth. 
Je zocht zijn nabijheid telkens weer. Nooit raakte 
je over Hem en de intimiteit met Hem uitgepraat.
In lange zinnen vol komma’s en bijvoeglijke 
naamwoorden.

Nu ben je als een rank losgesneden van de wijnstok
En wij zijn losgesneden van jou… Zo ijkt het ten-
minste vandaag… maar alleen vanuit óns per-
spectief.
Deze wijnranken symboliseren je verbondenheid 
met je vrienden in Chili, met ons en met God.
En tegelijkertijd symboliseren ze dit afscheid.

In geloof weten we je thuis bij hem en ook bij je 
moeder als hun geliefde kind.
Te pasate de buena zeggen ze in Chili: je hebt 
jezelf overtroffen in goedheid.
Siempre te recordaremos.

Bij de koffietafel

Lieve mensen,
Drie jaar geleden kwamen Eva en Sergio, vrien-
den van Nico en Gait, uit Chili op bezoek. Nico 
had hen gevraagd deze kalebas voor mij mee te 
brengen, omdat ik een eindeloze theeleut ben.

Uit deze ‘mate’ of ‘bombila’ drink je ‘yerba’, 
Spaans voor kruiden. 
Wanneer je iemand aanbiedt haar of zijn yerba 
mate te delen, is dat een groot compliment. ‘El 
tomar mate’ doe je met mensen met wie je iets 
belangrijks zou willen delen.

Nico is vandaag onze gastheer, onze ‘bombero’, 
en deelt met ons voor het laatst een stukje Chili,
Maar ook zijn vriendschap en liefde. De kruiden 
en het delen bevestigen die vriendschap en zui-
veren geest en lichaam. Ze zitten vol vitaminen, 
mineralen en anti-oxidanten.

Vandaag wordt bij ons in Sittard het naamfeest 
gevierd van de heilige Rosa uit Lima, De eerste 
in Zuid-Amerika geboren heilige. 
Toepasselijk daarom dat deze yerba van het 
merk Rosamonte zijn.

Op Nico! Salud!

Santiago 1977: Chili Provincial Council - Pedro Wolters, Luis (Lo) Koeleman, José (Joop) van Eijk;  
Theo Vink, Walter (Nico) Coolen, Davinus Mattijhisen

Nico (Bro. Walter) Coolen was born in Veghel in 
the South of the Netherlands in 1938 in a large 
and warm-hearted family. They were talented 
and there was always someone playing music.
Three of his uncles, his brother, and a cou-
sin had joined the congregation before him 
so there was no great surprise when he, too, 
joined. In 1959 he made his first profession and 
in 1965 he went to Chile, where he lived and 
worked for thirty years. He soon felt at home 
there and his openness, warm heart and sim-
plicity won him many friends. He worked at the 
catechism center and when the local Bishop 
asked him to become a priest, with the agree-
ment of the then General Council, he accepted 
and served his Chilean people for many years 
as such. When he was elected to the General 
Council himself in 1994, it was a difficult step 
to leave them behind. After that, he served 
as priest for his fellow Brothers at De Beyart 
for many years. He would have been 80, last 
September, but God called him first, to rest in 
eternal Joy. 

1980s: Nico Coolen en pater Daniel zegenen de nieuwe huizen van de broeders in Chili in - 
blessing the newly built houses of the FIC communities in Chile.


