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OTHMAR LA ROOIJ

* 19 juni 1930
† 26 november 2015



42

Othmar La Rooij
Felius Jacobus

Othmar zag het levenslicht op 19 juni 1930 in Amsterdam. 
Op 15 augustus 1950 verbond hij zich door het afleggen 
van zijn Geloften aan de Congregatie van de Broeders FIC. 
Hij overleed op 26 november 2015 in het woonzorgcen-
trum De Beyart, Maastricht. 

Heer, wie mag in uw tempel wonen,
daar op uw heilige berg?
Alleen wie geen misstappen begaat
en ieder zijn recht gunt,
alleen iemand met een eerlijk hart.
Iemand die geen kwaad spreekt,
zijn vrienden niet benadeelt,
zijn familie geen slechte naam bezorgt.
Hij mag in uw tempel wonen
die verwerpt wie u verwerpt, 
die in ere houdt wie u in ere houdt.
Een mens die zijn beloften nakomt,
al is het in zijn nadeel,
die geld uitleent
en geen rente vraagt;
iemand die zich niet laat omkopen,
niet getuigt tegen onschuldige mensen.
Wie zo leeft, kan niets overkomen. (psalm 15)

Kees Gordijn
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Beste familieleden, medebroeders en ieder hier aanwezig die 
broeder Othmar een warm hart toe draagt. We hebben ons ver-
zameld rond deze dierbare overledene. Psalm 15 die zojuist is 
voorgelezen tekent Othmar niet volledig en niet iedereen kent de-
zelfde of alle facetten van het leven van Othmar. Ook het evange-
lie schetst een bepaald helpend beeld van zijn leven als iemand 
die wat hij zag en meende te moeten doen ook in daden omzette, 
zonder dat het uitsluitend om mensen zou moeten gaan in kom-
mervolle omstandigheden.

Ook wijzelf zijn op een of andere manier allemaal reiziger en we 
ontmoeten op onze reis door het leven en de tijd, net als Othmar, 
vele mensen met wie we een deel van ons leven samen werken, 
samen leven, mensen die we mogen opvoeden of diensten verle-
nen. Soms worden we geplaatst in posities waar we in de verste 
verte nooit aan gedacht hadden. Zo ervaarde Othmar dat ook. 
Hoofd van de school worden, of overste, was nooit bij hem op-
gekomen. Hij was een doener, een helper, een aanpakker, een 
ondernemer om met de beste intentie de kinderen van de Teresia-

Othmar was born in Amsterdam, the eldest in a 
large family, and when he was a young man his 
parents decided to emigrate to New Zealand, ta-
king the rest of his brothers and sisters with them 
while Othmar joined the FIC. Othmar liked helping 
others, doing things, taking charge to make sure 
others had a good life. Psalm 15 fits him very well.  
Othmar was a teacher, never expecting to be much 
more but his nature made him well-suited to lead 
schools and communities and he was often asked 
to do so. All his life he worked in The Netherlands, 
and after he was pensioned he did parish work 
for the youth and fundraising for the church. But 
apart from all this he also loved to meditate in na-
ture and to visit his relatives in Australia and New 
Zealand. Now he has gone to be with the Lord.
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school in Waalwijk of de ouderen van de Lidwinacommuniteit een 
goede en fijne tijd te gunnen.

Hij deed de grotere jongens van de VGLO warm lopen om een 
echte goede vakman te worden. Hij wilde samen optrekken met 
anderen en er ook voor zorgen, dat er van tijd tot tijd iets te vieren 
was, opdat het werk en de inzet van anderen ook in de ontspan-
ning waardering zou kunnen krijgen. Al die ijver en inzet werd in 
1988 beloond toen hij ridder werd in de orde van Oranje Nassau.

Othmar deed waar hij goed in was. Zoals die Samaritaan in het 
evangelie, die een gewonde man langs de kant van de weg vond, 
hem verzorgde en hem bracht naar een plek waar ze van gastvrij-
heid en zorg hun beroep gemaakt hebben, opdat die man daar in 
goede handen zou zijn.
Zo wilde Othmar ook dat de kinderen op school in goede handen 
zouden zijn en zodoende moesten ouders daarbij betrokken wor-
den en dus richtte hij een oudercomité op. En ook al had Waalwijk 
geen faciliteiten voor schoolzwemmen. Hij besloot dus de leer-
lingen te laten zwemmen in Tilburg. Op een onbewaakt moment 
stonden en wel mensen van de BBA aan de deur die meenden dat 
hij een lijndienst naar Tilburg had geopend.

Na zijn schooltijd zette hij zich in voor de parochie. Hij was lid van 
het kerkbestuur, hij heeft meegedaan met de Pax Christi voettoch-
ten, op woensdag- en vrijdagavond ving hij de jeugd op, startte 
een geldinzameling voor de restauratie van het kerkorgel. Kortom 
hij bruiste van activiteiten en kon zich daarin kwijt ten dienste van 
jeugd, parochiegemeenschappen en ieder die een zinvolle bezig-
heid wilde starten vond in hem een gemotiveerde partner. 

Ook als overste van de Lidwinacommuniteit zette Othmar zich in 
om het voor de broeders zo aangenaam mogelijk te maken met 
kleine attenties, met uitstapjes en boottochten op de Maas. In Nij-
megen nam hij het initiatief om van de gemeente bloembollen te 
krijgen en de Sterreschansweg van een bloemenzee te voorzien.
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Toch is die dienstvaardige inzet voor anderen niet de volledige 
Othmar. Er is ook een stille, een bezinnende kant. In Nijmegen 
zittend op de bank, kijkend naar de Ooipolder waar hij alles eens 
rustig kon overdenken, of hier in de tuin van De Beyart waar hij 
’s morgens vroeg in vertoefde om de nieuwe dag bij zich toe te 
laten. Tijd voor zichzelf en zijn Heer, een ontmoeting die inspiratie 
gaf voor de nieuwe dag die aanbrak.

Nu is er voor Othmar een nieuwe tijd aangebroken, een tijd bij zijn 
Heer.

Haarlem, 1953. Othmar met de 1e klas van de Lanbertusschool / Othmar as a 
teacher, with the first form of the Lambertus School.
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Maastricht 
1947: tweede 
jaar kweek-
school / 
second year 
Teacher Trai-
ning College

Schiedam 1951: personeel /
staff Thomasschool Ia. 
Hendrik Jansen, mr. 
Küsters, Feodor van Dijk, 
Othmar La Rooij, 
mr. Alberts

Den Haag Westeinde 1954: 
Engelmundus Bastiaenen, 
Bonfilus Zits, Crispinus 
Verlaan, Vedastus Greuter, 
Amando Verhagen, Othmar 
La Rooij, Blasius Holla

Schiedam 1964: personeel 
/ staff St. Bernardusschool. 
Eugenius Vermeulen, J. 
Steens, Egbinius v.d.Baar, 
Benignus van Leeuwen, 
Othmar La Rooij, ?
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Vaarwel Feli

Zeer geachte medebroeders, zusters, bestuur en verzorgenden. 
Lieve familie en vrienden.

Mijn naam is Ria en ik ben de jongste zus van Broeder Othmar, 
voor ons gezin en familie dus Feli. Ik sta hier namens zijn zus 
Ammy en zwager Herman in Australië, Koos, Gerard en Kathleen, 
Henrie, Johan en Carol in Nieuw-Zeeland, die nu een voor een 
hier bij dit afscheid hadden willen zijn. Het is moeilijk om afscheid 
te nemen van onze oudste broer. Hoe kan ik in een paar woorden 
zijn leven beschrijven? Hij heeft zijn leven in dienst gesteld van 
God en zijn roeping. Dat was het leven dat Feli had gekozen.

Wij als broers en zussen hebben zo allemaal onze eigen herinne-
ringen, maar wat we wel allemaal weten dat Feli een zeer enthou-
siaste onderwijzer was. Geliefd bij zijn vele leerlingen en gewaar-
deerd door de ouders. Zijn leven heeft veel mensen geraakt. Door 
al zijn verdiensten in en buiten de school is Feli geridderd in de 
Orde van Oranje Nassau. Feli is in Maastricht nog zes jaar overste 
geweest van Lidwina, dus voor Feli niet vreemd dat hij hier zijn 
laatste jaren, in De Beyart, goed verzorgd heeft doorgebracht, bij 
deze dank aan allen die hier een taak aan hebben gehad. 

Zijn reizen naar Australië en Nieuw-Zeeland waren de hoogtepun-
ten in zijn en ons leven. De eerste keer was in 1965 toen hij zijn 
ouders, broers en zussen weer terug zag. We hebben toen zelfs 
de krant in Nieuw-Zeeland gehaald. Zijn laatste reis daarheen ver-
bleef hij voor drie maanden bij ons. Hij genoot intens om bij zijn 

Ria La Rooy
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broers te zijn en om daar in de tuin van Koos en Jane te kunnen 
werken. Verschillende malen zijn ook zijn zus en broers in de gele-
genheid geweest om Feli in Nederland op te zoeken. Denkend nu 
ook aan zijn 80ste verjaardag, uitbundig gevierd met veel familie 
erbij. 

Nu als laatste groet even: a farewell including all his nieces and 
nephews in Australia, New Zealand and England. We have loved 
you in life, we will love you now. You have gone until we meet 
again. 

May you rest in Peace.
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Den Haag, 1956. To-
neel / play-acting. Her-
man Lukkezen, Othmar 
La Rooij, Blasius Holla. 

Emilius Gordijn, 
Solanus van Wijk, 

Charles Bastiaenen, 
Theodotus Bosman, 

Theogène de Boer

Waalwijk 1989. Othmar aan 
de afwas na een jubile-
umviering. Othmar doing 
the dishes after a jubilee 
celebration

Waalwijk 1994. Broe-
ders en vrijwilligers van 
de Kerkhofgroep / Bro-
thers and volunteers for 

Churchyard Maintenance

Maastricht 1994, ver-
zorgingsafdeling / Care 
department. 
Nepomucenus Hengst, 
Sebastianus Klaassen, Kees 
Kappé, Othmar La Rooij
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Stilte in mijn leven

Iedere morgen ga ik om acht uur de tuin in,
Het park van De Beyart.
Om die tijd ben ik daar alleen.

Het doet er niet toe of het warm of koud is.
Ik bekijk de planten en de bloemen,
Wisselend naargelang de seizoenen.

Bij de vijver ga ik zitten en
Dan lees ik de dagteksten
En laat die tot mij doordringen.
Ik volg de lome bewegingen van de goudvissen
En bewonder de pas geplante winterviooltjes.
Op de achtergrond hoor ik het gedruis
Van het verkeer op de Statensingel.
Soms hoor ik het gebeier van kerkklokken.
Als het helder weer is zie ik de condensstrepen
Van vliegtuigen, die op weg zijn naar Beek.

Ik denk na over alles wat ik deze komende dag
Te doen heb, over wat mij te wachten staat.

Bij de voormalige Lidwinakapel blijf ik even staan
Ik luister naar het gebed en de zang
Van de Zusters Carmelitessen.
Ik hoop, dat hun gebeden
Gehoord en verhoord zullen worden.

Om kwart over acht loop ik weer naar binnen.
Ik pak de kranten en ga die rondbrengen.

Othmar la Rooij, in: Oriëntatie FIC 1998-3


