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Br. Karel Geboers 
Carolus Fraciscus Maria

 Karel is geboren op 2 februari in Helmond. 
 Op 15  augustus 1953 legde hij zijn geloften af in de   
 Congregatie van de Broeders FIC en nam de naam 
 Marolus aan. Hij overleed op 27 september 2011 in het  
 Woonzorgcentrum De Beyart te Maastricht.

Als we op een rustig moment ons eigen leven bezien, dan ontdekken 
we, als we eerlijk zijn, dat we vol met tegenstrijdigheden leven. En als 
je nog serieuzer naar je doen en laten kijkt, is het bijna niet te verklaren 
waarom je goede zin hebt, een boze bui hebt, je de zonnige kanten van 
je leven koestert, of je wentelt in de tegenslag. Heeft het iets van doen 
met je karakter? Met je geaardheid? Heeft het van doen of je een sterke 
persoonlijkheid hebt? Eerlijk gezegd kom ik daar persoonlijk nooit uit. 
Je blijft een mysterie voor jezelf. Hoeveel te meer is dan de ander voor 
ons een mysterie in zijn wijze van leven, in zijn doen en laten?

We nemen in deze Eucharistieviering en met het zegenen en bewiero-
ken van zijn lichaam, vanmiddag afscheid van br. Karel, Carolus Fran-

Wim Swüste

Brother Karel Geboers was born in the Dutch 
province of Brabant, in the south, and the warmth of the 

south remained a part of his personality. Karel had a deep 
adoration for Our Lady Mary, and showed it both in prayer 

and in the beautiful embroideries he created. 
Karel served the brothers in household tasks at first, 

then became a master tailor. In those early days he was 
always very busy making new habits for all the brothers. 
Karel was one of the first to join a small community and 

felt more free that way. But the change in dress style, and 
later on the gradual loss of his sight, troubled Karel deeply 
in his later years. He found comfort in prayer to Our Lady, 

but became withdrawn from his brothers. 
Nevertheless he died surrounded by family and brothers 

in a deep sense of peace.  

13



ciscus Maria Geboers. Als we op dit kostbare en ook droevige moment 
over hem spreken, dan doen we dat in respect, met dank en laten we 
onze vragen onze vragen. Dat geldt voor u als familie, dat geldt voor 
ons medebroeders, die samen met Karel gedurende 58 jaar lang op-
trokken. In lief en leed. In tijden van grote ontspanning en blijdschap. 
Maar ook in perioden dat het niet zo goed met hem ging. In tijden dat 
het moeilijk was om zijn doen en laten te plaatsen. Vast blijft staan dat 
respect in hoge mate overheerst. En dank. Veel dank.

Karel zag het levenslicht in het Brabantse Helmond. Zijn afkomst liet hij 
vaak merken in zijn manier van spreken, maar ook in een grote harte-
lijkheid en gemoedelijkheid, Brabanders eigen. Hij ging bij de broeders 
op school en gaf in 1951 thuis aan, dat hij graag bij de broeders wilde 

1953. Noviciaat
Achter: Liguorio Cox, Possenti Fonken, Cafasso Boonman, Bertrand Neggers 
Libertus Welling, Werenfried Kortekaas, Contardo Wissenburg, Sarto Mandos 

Ferrini Wissenburg
Voor: Dulcidius v. Winden, Aubertus Holla, Edelbertus Smits, Marolus Geboers 

Zacharias Dijk, Godeward Meijer, Rumon Peters.
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intreden. Dat gebeurde op 20 november van dat jaar. Op het feest van 
Maria Lichtmis ontving hij zijn habijt als postulant. En op het feest van 
Maria Hemelvaart in 1953 beloofde hij aan zijn overheid graag te wil-
len leven als broeder: in gehoorzaamheid, soberheid en als vrije man 
levend zonder specifieke binding met een ander. Met opzet vernoemen 
we de Mariafeesten waarop Karel ingrijpende stappen in zijn leven zet-
te. Hij was een groot vereerder van de Moeder van Jezus. Hij bad vaak 
tot haar, de kralen van zijn rozenkrans tellend. Maar ook in zijn creatieve 
uitingen loofde hij de Moeder Gods in mooie geborduurde afbeeldin-
gen, zoals die van de Moeder van Goede Raad die boven zijn sterfbed 
aan de muur van zijn kamer hing. Onder Haar vleugels leefde hij, vocht 
hij en zocht hij. Tot in de dood.

Hij kreeg zijn eerste 
opdracht om aan de 
Postjesweg in Amster-
dam dienstbaar te zijn 
in huishoudelijk werk 
voor zijn medebroe-
ders. In 1957 gaf hij te 
kennen dat hij graag 
kleermaker wilde wor-
den. Daartoe sloot hij 
zich aan bij het team 
van broeder-kleerma-

kers op De Beyart. Hij behaalde zes bevoegdheden in zijn vak, waaron-
der die van 'meester kleermaker' in 1963. Ook behaalde hij het brevet 
voor textielhandel en een ondernemersdiploma. Karel was zeer gemo-
tiveerd om zijn vakmatigheid een degelijke basis te geven. Hij werkte er 
met groot genoegen samen met zijn medebroeders Josaphat, Sebas-
tianus, Elzearius, Theodulfo en Wilhelm. In die jaren was de instroom 
van jonge broeders nog groot. Rond 2 februari bij de inkleding en rond 
15 augustus bij de professies, moest er onder hoogspanning worden 
gewerkt. Lakense habijten, linnen habijten en prachtige witte habijten 
voor de grote groep missionarissen die vanuit De Beyart werd uitge-
zonden.
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Karel was een man van gezelligheid en het zich thuis voelen in een 
groep. Bij de jaarlijkse Jubelfeesten, eind december, deed hij mee aan 
de revues, gemaakt door de brs. Remund en Gamaliël. Prachtig vond 
hij dat. Op foto’s zie je hem – al dan niet verkleed – staan met glim-
mende ogen. Hij was lid van het gerenommeerde Beyartkoor, dat op 
de orgelklanken van Tiburtio Kalwij prachtige meerstemmige Missen 
uitvoerde. Op afscheidsfeesten van missionarissen zong Karel mee in 
het Beyart-octet. Het waren voor hem hoogtijdagen, net als de vierin-
gen van Sinterklaas, waarvoor hij prachtige kostuums maakte, die ook 
in de stad werden gebruikt.

Maar de tijden van ouderwetse gezelligheid waarin Karel zich zo thuis 
voelde veranderden. Het dragen van habijten werd vanaf 1967 niet 
meer verplicht gesteld. Op de grote Beyart ontstond onvrede met het 
leven in de groep van ruim 125 broeders, werkzaam in onderwijs of als 

1961. 25-jarig professiefeest Avellinus Janssens
Domenico v. Boxmeer, Henrico Simons, Marolus Geboers
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vakbroeder in en buitenshuis. Het leven van Karel kreeg een andere 
kleur: in werk en in samenleven. Hij werd lid van het 'Maagdenhuis', de 
eerste kleine leefgroep in De Beyart. De groep zocht naar een nieuwe 
manier van samenleven in klein verband. Karel ondervond hierin een 
groter gevoel van vrijheid, dat hem goed deed. Zijn werk kreeg óók 
een andere invulling. Aanvankelijk maakte hij voor enkele medebroe-
ders mooie maatpakken. Maar al snel werden er massa’s grijze confec-
tiepakken aangeleverd door de firma Stonebridge. Broeders in chauf-
feurspakken. Later zou het assortiment worden verbreed en was er in 
het land behoefte aan ondersteuning bij de keuze van kleding. Rekken 
vol kostuums, broeken, jassen, dassen en truien werden in een vracht-
wagen vanuit De Beyart naar communiteiten gereden, waar Karel goed 
advies gaf aan elke medebroeder. Dit werk was hem op het lijf geschre-
ven en deed hij met veel genoegen. Maar ook daar kwam de klad in, 
toen broeders zelfstandig genoeg bleken om zélf de stad in te gaan – al 
dan niet vergezeld van een welwillende zus – om nieuwe kleding aan te 
schaffen. Op deze manier zag Karel zijn taak beetje bij beetje uitgehold 

1963.
Zangkoor van De Beyart. Dirigent is Tiburtio Kalwij.
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worden.
Zijn medebroeders in de Ludovicuscommuniteit en zijn verantwoorde-
lijken zagen dat Karel begon in te boeten aan welbevinden. Dat werd 
nog vergroot toen zijn gezichtsvermogen begon af te nemen. Hij moest 
gaan zoeken naar een nieuwe identiteit: Wie ben ik? Wat wil ik nog 
met mijn leven? Karel heeft daar moeite mee gehad. Goed bedoelde 
en attente hulp in deze, werden door hem niet steeds op prijs gesteld. 
Karel zocht zijn morele steun bij zijn Moeder Maria. De genegenheid 
waarnaar hij zo verlangde, vond hij bij haar. In eenvoudig gebed. Zijn 
zoeken naar een goede balans werd nog meer gehinderd door het af-
nemen van zijn lichamelijke en ook van zijn geestelijke veerkracht. In 
alle eerlijkheid moeten we helaas vaststellen dat Karel vereenzaamde, 
zich steeds moeilijker kon vinden in steun en aandacht van familieleden 
en van medebroeders.

De laatste jaren van zijn leven heeft hij het niet gemakkelijk gehad. Hij 
bleef weg bij recreaties, bleef op zijn kamer, kon niet zo goed omgaan 
met zijn verslechterend gezichtsvermogen. Een paar weken geleden 
werd zijn situatie zeer ernstig. Een opname in het Academisch Zieken-
huis was noodzakelijk. Op zijn wens werd hij echter weer terug ge-
bracht naar zijn geliefde Beyart, naar zijn eigen vertrouwde kamer met 
zijn eigen spulletjes. In liefdevolle zorg en aandacht van de medewer-
kers van onze verpleegafdeling en met attente zorg van dokter Wolfs, 
bracht hij zijn laatste dagen door. 
De inspanningen en begeleiding van het Lokaal Bestuur F.I.C. mogen 
hierbij zeker niet vergeten worden. Verenigd met zijn familie, in nabij-
heid van medebroeders en Beyartbewoners, die trouw bij hem waak-
ten, ging hij in vrede en rust van ons heen.
'Blijf mij nabij wanneer het avond is, wanneer het licht vervaagt in duis-
ternis. Dan weet ik Heer, dat Gij mijn hulpeloosheid ziet. Ik heb U lief o 
Heer, verlaat me niet.' Karel zou het gebeden kunnen hebben.

De Heer heeft onze goede Karel niet verlaten. Hij nam hem, vol liefde in 
zijn onmetelijke goedheid, op in zijn Rijk van goedheid en genegenheid. 
Karel rust in Zijn tedere aandacht. Voor altijd.

19


