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In Deo
Jos Straates 
Br. Bernold

Jos is geboren op 24 juli 1935 in Amsterdam.
Hij deed zijn professie bij de Broeders FIC 
op 15 augustus 1956. Op 16 augustus 2020 
ging hij van ons heen in het WZC De Beyart, 
Maastricht.

“Broeder Wim, mag ik u iets vragen?” Een ou-
dere mevrouw houdt me in de benedengang van 
De Beyart even staande. “Ja, hoor. Wat wilde u 
weten?“ “Misschien een vreemde vraag, maar 
zijn er ook broeders heilig verklaard?” “Nou me-
vrouw, uw vraag is helemaal niet zo vreemd, 
hoor. Ik schat dat er zeker zo’n kleine 1500 me-
debroeders van me, als heiligen in de hemel zijn 
opgenomen. We vieren hun feest elk jaar op 1 
november.” “Maar dat is geweldig! Bedankt voor 
de informatie.”

Wanneer ik de afgelopen dagen mensen aan-
spreek over het leven van de goede Jos, die wij 
nu vanmorgen uitgeleide doen, dan hoor ik de 
woorden als: innemend, bescheiden, behulp-

zaam, trouw, vriendelijk, goedaardig, altijd op-
gewekt, zachtaardig, bezorgd. 

Er had werkelijk niemand, niémand een kwaad 
woord over hem. Geen enkele vervelende op-
merking. Hij was gewoon een doodgoede mens. 
De tekst uit het Boek Wijsheid, die zojuist werd 
gelezen, gold volop voor hem.

Jos vond van zichzelf helemaal niet dat hij een 
heilige was. Maar hoogstwaarschijnlijk kwam 
dat ook niet in hem op, om daar over na te den-
ken. Daar was hij té eenvoudig van aard voor.

Hij is geboren op 24 juli 1935 in Amsterdam. Een 
maandje geleden vierden we zijn 85e verjaardag. 
Zijn grote portret hing in de huiskamer van onze 
Bernarduscommuniteit. Toen Jos geboren werd, 
waren zijn ouders al redelijk op leeftijd. Hij bleef 
hun enigste kind en ze waren over hem zeer be-
zorgd. Als trouwe katholiek namen ze Jos mee 
naar de Rozenkranskerk. Daar ontmoetten zij 
vaak de familie Lefeber. Hun zoon Jos werd ge-
vraagd om op hem te letten toen hij naar de la-
gere school van de broeders ging.

Eind augustus 1948 ging Jos naar het juvenaat 
en daar deed op 15 augustus 1956 zijn eerste 
professie bij de FIC. Drie jaar later werd hij be-
noemd tot leraar aan het Instituut voor Doven 
in Sint Michielsgestel. De jongens die hij les gaf 
werden met goede zorg en aandacht door hem 
omgeven. Hij had hart voor hen en bereidde hen 
voor op een goede toekomst. Nadat hij eerst 
als lid van het lokaal bestuur was gekozen, was 
hij van 1970 tot 1974 de overste van de com-
muniteit. Een moeilijke en zware taak. Want het 
waren roerige jaren, waarin de broeders naast 
aandacht voor de jongens, ook bijzonder veel 
aandacht voor de zústers van het Instituut kre-
gen.

In 1980 liet de generaal overste, Bruno van der 
Made, een brief uitgaan. Daarin riep hij mede-
broeders op om zich beschikbaar te stellen voor 
een taak in de gebieden buiten Nederland waar 
we werkzaam waren. Jos bood zich daarvoor 
aan en vertrok – na een goede voorbereiding in 
Londen voor het zich te bekwamen in de En-
gelse taal - in 1980 naar Ghana.

Hij zou daar vijftien jaar lang zegenrijk gaan wer-
ken. Onze voorganger van deze uitvaartdienst, 

pater Koos Janssen SMA, maakte daar ook 
kennis met het werk en de inzet van Jos. Mede-
broeders die met hem in Afrika samenleefden, 
spreken met veel lof over zijn aanwezigheid on-
der hen. Hij werd onderwijzer aan de St. Charles 
Secondary School in Tumu. Daarna werkte hij in 
Tamale aan het Klein Seminarie en tenslotte op 
de Rijks Kweekschool in Tumu.

Wim Luiten, die hem in Tumu meemaakte, ver-
telde me dat Jos elke morgen trouw op zijn pri-
mitieve Mobyletje naar zijn werk reed: “In die ja-
ren waren de wegen in het noorden van Ghana 
nauwelijks goed begaanbaar. Op zijn brommer-
tje moest hij over dijken en soms heel diepe kui-
len heen, die vaak vol water stonden. Jos reed 
manhaftig door de watermassa heen en kwam 
dus regelmatig doornat op zijn werk aan. Het 
deerde hem niet. Een mooi staaltje van plicht-
getrouwheid.”

Van 1981 tot 1994 was hij continu lid van het 
bestuur van zijn communiteit, waaronder ook 
een aantal jaren als overste. Jos was een man 
waarin men vertrouwen had. Hij bleek een wijs 
bestuurder, die goed kon luisteren.

gewoon een doodgoed mens

In 1995 keert hij terug naar Nederland en ves-
tigt zich in de toenmalige communiteit aan de 
Postjesweg in Amsterdam. Hij gaat Nederlandse 
les geven aan Ghanezen, die onder vaak slechte 
omstandigheden in de wijk De Bijlmer verkeer-
den. Beminnelijk, open en met een warm hart, 
biedt hij hen wat meer zicht op een betere toe-
komst.
Na de opheffing van de Postjesweg, gaat hij 
naar Rotterdam, waar hij ook daar weer les gaat 
geven, en een aandachtig oor is en een goede 
vriend van de Ghanezen in die stad.

Twaalf jaar geleden kwam hij naar De Beyart, 
als lid van de Xaverius- communiteit in de Voor-
bouw. Hij verricht hier mantelzorg, is behulp-
zaam en woont met grote trouw de gebedsdien-
sten van zijn communiteit bij. Hij is lid van het 
Beyartkoor. Steeds vaker moet een koorlid Jos 
van zijn kamer halen voor de repetitie. Hij laat 
zijn wandelstok, die hem een voornaam voorko-

men geeft, steeds op een andere plekje achter.
“In zijn kamer”, zegt Wilma Weerts van het Team 
FIC die een gesprek met Jos had over zijn leven, 
“heeft hij heeft overal kattebelletjes liggen om af-
spraken te onthouden. Maar die schieten steeds 
meer te kort. Wanneer men hem op zijn kamer 
komt ophalen, voor een gebedsdienst of een 
maaltijd in het restaurant, kan hij zéér blijmoedig 
reageren, en laat zich naar de plek begeleiden 
waar hij aanwezig moet zijn. Onverstoorbaar op-
timistisch en gelijkmoedig. Nooit een vervelend 
woord over zijn lippen.”

Als zijn situatie begint te verslechteren, wordt hij 
opgenomen in de gesloten afdeling van de zorg-
vleugel van De Beyart.
Op zondagmiddag 16 augustus geeft hij zijn le-
ven over in de liefdevolle Hand van zijn Schep-
per. Onze Ghanese generaal overste broeder 
Augustine en Gerard Langelaan zijn bij zijn 
heengaan aanwezig.

Een zeldzaam goed en eenvoudig mens gaat 
met hem van ons heen. We zullen niet ruim in 
de beurs gaan tasten om hem heilig te laten ver-
klaren. En zijn gipsen heiligenbeeld, met brede 
glimlach, zullen we nergens zien staan. Maar we 
dragen zijn voorbeeldig leven diep in onze ge-
dachten met ons mee.

“Trouwe dienstknecht, neem bezit van je écht 
verdiende plek in de eeuwige rust bij de Eeu-
wige”. We zullen jouw aanwezigheid onder ons, 
Jos, nog vaak gaan missen. Op 1 november ste-
ken we een kaarsje aan bij jouw portret.

Wim Swüste 
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Dank
Voorbede

Wij danken U voor Jos,
als sprekend voorbeeld van toegewijde zorg 
voor dove kinderen, die de taal van liefde 
verstonden – zijn allesgevende liefde voor hen.
Mogen wij aangesproken door zijn voorbeeld, 
de taal van liefde spreken 
in onze onderlinge communicatie.

Wij danken U voor Jos,
altijd een en al oor voor hun ervaringen 
van wel en wee, die hen leerde verstaan 
en begrijpen met een luisterend hart.
Mogen wij zo open en ontvankelijk 
naar elkander leren luisteren 
en elkaar van harte verstaan. 

Wij danken U voor Jos,
voor zijn missionaire inzet en toewijding 
in het onderwijzen van de opgroeiende jeugd 
in Tumu en Tamale (Ghana), en van 
asielzoekers en andere buitenlanders 
in Amsterdam en Rotterdam.
Mogen ook wij daadwerkelijk aandacht geven 
aan medemensen in onze leefomgeving 
die van ons hulp verwachten in hun nood. 

Wij danken U voor Jos,
een aantrekkelijk mens – gelijkmoedig van 
aard, een dankbaar en tevreden mens, altijd 
minzaam, luistervaardig en respectvol in zijn 
contacten met ieder die hij ontmoette op zijn 
levensweg - een mens om van te houden.
Moge hij in onze dankbare herinnering voortleven, 
ons inspireren op onze levensweg.
 

Alfred Fest

Links: 1951 Maastricht - 
als juvenist. Jos uiterst rechts

Rechts: 1962 St. Michielsgestel. 
Jos met mondharmonika

Hieronder: 1951 Maastricht, ULO. 
Jos staand midden, tweede van 
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2019, Maastricht. In gesprek 
met Johan Muijtjens, Yos 

Baskoro achter de rolstoel

Schuin boven: 1991, Tumu, 
Ghana. Met GB-secretaris 

Willy Bastiaans die op 
bezoek was

1982, Kaleo, Ghana. 
Nicholas Yangtibr, Gerard 
Hermans, Maarten Bouw, 

Guido Wigman, Jos, 
en Heribald Lenders

1987


