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SJEF CUSTERS

* 8 juli 1938
† 22 september 2015
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Kees Gordijn

Sjef Custers
Bro. Stephen; Joseph Hubertus Johannes

Sjef werd geboren op 8 juli 1938 te St. Geertruid, hij deed 
zijn eerste professie op 15 augustus 1958, en hij over-
leed op 22 september 2015 in Maastricht. 

De eerste lezing sluit met de woorden: ”En ik zal niet teleurgesteld 
worden.”

Het zijn woorden die recht doen aan het leven van Sjef. Een leven 
in dienstbaarheid, trouw aan de belofte om in de geest van Mgr. 
Rutten en broeder Bernardus, die aan het begin van onze congre-
gatie stonden, aan armen een voorkeurspositie te geven. 
Na kort op verschillende plaatsen in Nederland onderwijs te heb-
ben gegeven, vertrekt Sjef naar Ghana om zich daar in te zetten 
voor de jeugd en bij te dragen aan de bloei van de Ghanese pro-
vincie.

Als het erop aankwam, koos hij voor de zwakken, de armen, zoals 
bleek tijdens de stammenstrijd in Tamale. Hij leverde zijn studen-
ten niet uit aan de dominante stam om ze te laten doden. On-
danks bedreigingen en pijnigingen verdedigde hij zijn leerlingen. 
Hij koos voor degenen die er niets tegenover konden stellen en 
zette zijn eigen leven in de waagschaal en wist van geen wijken. 
Hij was een vader voor de studenten, een mentor voor de onder-
wijzers en een steunpilaar voor de communiteit.

Zoals de eerste lezing zegt, heeft zijn voet de rechte weg gehou-
den. Hij was niet alleen dienstbaar in alle functies waarvoor zijn 
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overheid hem vroeg, hij koos ook uitdruk-
kelijk voor de zwakste groepering onder 
de bevolking. Voor hen was hij naar Ghana 
vertrokken, hen zou hij ook beschermen 
met zijn eigen leven.

In het voetspoor van zijn grote voorbeeld 
Jezus van Nazareth koos hij voor dienst-
baarheid. In zijn functies als leraar, assis-
tent directeur, of directeur was zijn aan-
dacht bij hen die dat nodig hadden. Voor 
hen zette hij zich in, zij verdienden het bes-

te dat hij hun te bieden had, opdat zij een goede toekomst zouden 
hebben en kansen zouden krijgen om hun leven op zinvolle wijze 
vorm te geven. Zijn voorbeeld zou hen vast geïnspireerd hebben 
om niet alleen zorg te hebben voor het eigen kleine kringetje, maar 
de bereidheid hebben om met hun kwaliteiten anderen te helpen.

En middenin allerlei activiteiten en betrokkenheid op anderen is 
daar een ongeluk. Lijkt het, of het leven plotseling stilstaat. Hij 
komt naar Nederland en na een lange tijd van revalidatie, waarin 
de mogelijkheden om weer mee te doen met de samenleving in 
kwaliteit toenemen, hoopt iedereen dat het weer helemaal goed 
komt.

En dan als het contact weer wat vlotter gaat, als hij naar De Beyart 
terug kan komen en weer mee kan doen, komt er een terugslag. 
Lijkt alles voor niets geweest. Lijkt, maar dat is het niet. Want Sjef 
was nabij, kon betrokken zijn bij familie en medebroeders. Voor 
hen allen was het een weldaad en hij voelde zich opgenomen en 
dacht misschien voorzichtig aan een mogelijkheid om ooit nog 
terug te kunnen keren naar Ghana.

We zullen hem missen. Ghana zal hem missen, maar niet ver-
geten. Hij was een echte broeder, een gemeenschapsmens. ook 
voor de leerlingen bestond zijn leven uit dienstbaarheid. Ze heb-
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ben naar hem geluisterd, veel hebben ze van hem geleerd, want 
aan hen heeft hij zijn kennis overgedragen. Het heeft hen voor-
deel gebracht en in zijn wijsheid heeft hij hen veel meegegeven. 
Voor allen heeft hij het goede nagestreefd en wij zullen hem niet 
teleurstellen. Wie maakt het werk af, dat hij tijdens het ongeluk 
nog in zijn tas had zitten? Wie zal nu alles typen en kopiëren? 
Wie geeft nu een samenvatting van het nieuws? En voor wie deed 
hij dat allemaal? Voor hen over wie het evangelie zegt dat ze er 
niets tegenover kunnen stellen. Voor hen en voor ons allen was 
hij broeder.

2014, staf Bole St. Kizito’s tijdens bezoek GB / during visitation GC
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Lieve broer Sjef

Je werd geboren te St. Geertruid als oudste van een tweeling. 
Met je broer Will ging je naar de Aloysiusschool en daarna ging je 
naar de Kweekschool van de broeders aan de Tongerseweg. Het 
viel je ouders zwaar toen je naar Ghana vertrok, maar ze waren 
ook heel trots op jou. In de bijna 45 jaar dat je in Ghana werkte 
was je voor ons een broer op afstand. Soms hoorden we een hele 
tijd niets van je, maar het ging altijd goed zei je, als we weer con-
tact hadden. Je liefde voor Ghana, je studenten en medebroeders 
was groot. Het was dan ook je grote wens om daar, in je geliefde 
Ghana te blijven.

Helaas heeft een ongeluk deze droom wreed verstoord. Zwaar 
gewond kwam je bij ons terug. Je herstel ging langzaam maar tel-
kens zei je weer: “ik ga weer terug.” Totdat je je realiseerde, ik kan 
daar in Ghana niets meer betekenen, en je je droom, terugkeren 
naar Ghana, moest loslaten. 
Vier weken geleden verhuisde je, na een verblijf van drie maanden 
in revalidatiecentrum Adelante, naar De Beyart waar je liefdevol 
werd ontvangen en een nieuw thuis vond. 

Sjef was dankbaar voor alle liefdevolle zorg en aandacht voor 
hem. En hij kon ook weer genieten, zoals onlangs van een bezoek 
aan zijn geboortedorp St. Geertruid, van het feest van broeder 
Wim in De Schark, en van het samenzijn met zijn medebroeders.

Sjef, de tijd die we nu met jou hebben doorgebracht was voor 
ons heel fijn. We leerden je kennen als een gevoelsmens. Nu je zo 

Lisa Crousen-Custers
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plotseling van ons heen bent gegaan zijn we heel verdrietig. We 
hadden je graag nog een heel fijne tijd gegund.

Wij als familie danken zijn medebroeders in Ghana, en danken br. 
Wim, br. Maarten, br. Kees Gordijn, Wilma, Sylvia en allen die Sjef 
gesteund hebben na zijn ongeluk en die hem zo nabij zijn geweest 
tijdens zijn herstelperiode. 

Lieve broer Sjef, rust nu in vrede.

(voorgelezen tijdens de uitvaart door Roger Crousen, zoon van Lisa)
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Anacletus Tinper

Who will give us words of wisdom?

Then I heard a voice from heaven say ‘’blessed are those who 
from now on die in the service of the Lord.  Yes indeed, answe-
red the spirit, they will enjoy rest from their hard work because 
the results of their service go with them” (Rev. 14: 13)

With this quotation from the Holy book, we the entire staff, stu-
dents of Kizito’s Voc/Tech School and your fellow brothers in Bole 
community pay this humble tribute to Bro. Stephen Custers Hu-
bertus, a father to the students, a mentor to the teachers and 
indeed a pillar of the community in Bole. His commitment to the 
school and community was unparalleled. So soon you have left 
us in pain, in grief and shock!!!

What shall I tell the students when they return from holidays? 
Where have you gone to? When will you return to Ghana?  Is that 
how you leave us? You told us you were going on holidays for 
three months to your hometown in the Netherlands on 24th April, 
2015 and to return to Ghana on 24th July 2015.  When will I meet 
you at the airport to bring you back to Bole?

On 30th March, you asked me to buy green tags in town for you 
to prepare the students files. You left the house as usual, slowly, 
slowly on your motor bike only to meet that unforgettable and de-
vastating accident at the gate of the Catholic Guest House-Bole. 
The P.T.A constitutions which you carried in your school bag to 
complete it, where is it? Who will work on it?
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Steve! As I affectionately call you, no doubt, that you will one day 
be crowd martyr here on earth.  You wanted to sacrifice your life 
for the students of Charles during the time of war between the 
Dagobes and Kokobes.  You were at a gun point to show where 
you hid the Kokobe students, but nonetheless you never gave up.
You have extended the same spirit of service, love, compassion 
and humility to the staff and students of St. Kizito’s Vocational 
Technical School. Who will occupy the big chair you have left in 
the office? Who will type, photocopy our examination questions? 
Who will give us words of wisdom? What will I tell the parishioners 
of Bole? Who will summarise the daily graphic papers for us? 
Who will give the needy students transport money to go home 
during holidays? What will I tell your friends and particularly the 
special friend of yours who from time to time travels all the way 
from Wa to you for financial assistance? I hope the good lord will 
answer all these questions for us.

Dear Steve! Bro. Linus and I your community members in Bole 
will greatly miss you. You were a real brother to us and a com-
munity man.  We have learnt a lot from your rich experiences both 
in apostolate and community life. Your time with the lord in the 
chapel was quiet inspiring to us. You love to read and you love to 
share.  We love you and God loves you most. Our ways are not 
God’s ways and our thoughts are not God’s thoughts.   The Lord 
gives and the Lord has taken you back.  What shall we say to the 
Lord, all we have to say is, thank you Lord. Thank you all, especi-
ally to the entire family of Bro. Stephen Custers and the FIC family 
in the Netherlands for the care and love shown to Bro. Stephen. 
We know Steve, will continue to support us with his St. Kizito’s 
Vocational Technical School his prayers wherever his is. We pray 
for your journey to your maker.  May the Lord wholeheartedly re-
ceive you and give your soul internal Rest.  

Rest, Rest, Rest in perfect Peace
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1956 Maastricht: postulan-
ten / pre-novices

ca. 1959 Maastricht-De 
Schark, mergelgrot / chalk 
mine. Rigobert de Bruyn, 
Henrico Simons, Geraldus 
de Keijzer, Odolf Scheprs, 
Eymard (Sjef) Custers

1967 Dublin. Talentraining / 
language course. Marcel de Keijzer, 

Piet Goorts, Jos van Dinther, Ger-
aldo Jansen, fr. Rietmeijer sj, Sjef 

Custers, Thijs Holla, Albert 
Ketelaars, Eloy Kors

1970 Nandom market: Gerard Paghadagha, 
Stephen Custers, Albert Ketelaars
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Wie zal ons woorden van wijsheid geven?

Ik hoorde een stem uit de hemel zeggen: “Schrijf op: Gelukkig 
zijn zij die vanaf nu in verbondenheid met de Heer sterven.” En 
de Geest beaamt: “Zij mogen uitrusten van hun inspanningen, 
want hun daden vergezellen hen.” (Openbaring 14:13)

Met deze aanhaling uit het Heilige Boek bieden wij, staf en stu-
denten van de St. Kizito Vocational Technical School en je me-
debroeders van de Bole communiteit, dit eerbetoon aan Broeder 
Sjef Custers aan, een vader voor de studenten, een mentor voor 
de onderwijzers en een steunpilaar voor de communiteit in Bole. 
Zijn toewijding, zijn hart voor de school en voor de communiteit 
was ongeëvenaard. Zo snel heb je ons achtergelaten in pijn, ver-
driet en shock!!!     

Wat moet ik de studenten vertellen als zij terugkomen van de va-
kantie? Waar ben je heengegaan? Wanneer zal je terugkomen 
naar Ghana? Is dit de wijze waarop je ons verlaat? Je hebt ons 
verteld dat je op 23 april 2015 voor drie maanden op vakantie zou 
gaan naar je geboortedorp in Nederland en op 24 juli 2015 weer 
naar Ghana zou terugkeren. Wanneer zal ik je ontmoeten op het 
vliegveld om je terug te brengen naar Bole? 

Op 30 maart vroeg je mij om groene labels te kopen in de stad, 
die had je nodig om de mappen voor de studenten klaar te ma-
ken. Je verliet het huis zoals gewoonlijk, langzaamaan op je mo-
tor, om dat vreselijk, afschuwelijk en nooit te vergeten ongeluk te 
ontmoeten bij de ingang van het katholieke gastenverblijf hier in 
Bole. De constituties van het Ouder-Onderwijzer-Comité die je in 

Anacletus Tinper
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je schooltas had om ze af te maken, waar zijn ze? Wie zal er nu 
aan werken?
Steve, zoals ik jou liefkozend noemde, er is geen twijfel aan dat 
je eens hier op aarde als martelaar gekroond zult worden. Je was 
bereid je leven te geven voor de studenten van St. Charles in de 
tijd dat er oorlog was tussen de Dagomba’s en Konkomba’s. Het 
geweer werd op je gericht om je te dwingen te zeggen waar je de 
Konkomba-studenten verborgen hield, maar ondanks dat gaf je 
niet toe.

Jij hebt diezelfde geest van dienstbaarheid, liefde, mededogen en 
eenvoud getoond aan de staf en studenten van St. Kizito’s Voca-
tional technical School. Wie zal nu die belangrijke stoel bezetten 
die je in je kantoor achtergelaten hebt? Wie zal onze examenvra-
gen typen, en kopiëren? Wie zal ons woorden van inzicht en wijs-
heid geven? Wat moet ik tegen de parochianen van Bole zeggen? 
Wie zal het dagelijks nieuws in de kranten voor ons samenvatten? 
Wie zal de studenten die dat nodig hebben, hun reisgeld geven, 
zodat ze naar huis kunnen gaan in de vakantie? Wat moet ik tegen 
je vrienden zeggen, bijzonder die speciale vriend van je die van 
tijd tot tijd helemaal van Wa komt om je bij de financiële adminis-
tratie te helpen? Ik hoop dat de Goede God ons antwoord kan 
geven op al deze vragen. 

Beste Steve, broeder Linus en ik, je medebroeders in de com-
muniteit van Bole, zullen je ontzettend missen. Jij was een echte 
broeder voor ons en een gemeenschapsmens. Wij hebben veel 
geleerd van jouw ervaringen wat ons apostolaat betreft en ons 
communiteitsleven.                                                                       

Jouw tijd met de Heer in de kapel was heel inspirerend voor ons. 
Je houdt van lezen en van delen. Wij houden van jou en God 
houdt het meest van jou. Onze wegen zijn niet Gods wegen en 
onze gedachten zijn niet Gods gedachten. De Heer geeft en de 
Heer heeft je teruggenomen. Wat kunnen we, wat zullen wij de 
Heer zeggen? Alles wat wij kunnen zeggen is, dank U Heer. Dank 
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jullie allen in Nederland, speciaal de familie van broeder Steve en 
de FIC familie in Nederland voor de zorg en liefde aan hem be-
wezen. Wij weten dat Steve zal doorgaan met ons te steunen met 
zijn gebed voor de St. Kizito Vocational Technical School, waar hij 
ook is. Wij bidden voor jou op je reis naar je Maker. Moge de Heer 
je van ganser harte ontvangen en je ziel eeuwige rust geven. 

Rust, Rust, Rust in volmaakte vrede! 

Een eerbetoon aan Broeder Sjef Custers van de Staf en Studen-
ten van St. Kizito’s Vocational Technical School en zijn medebroe-
ders van de communiteit in het plaatsje Bole -Ghana, door Bro. 
Anacletus Tinper, directeur van St. Kizito’s.
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Well done!

Brother Stephen Custers led a good life. He was a gentle, quiet, 
humble, hardworking person; he was also a voracious reader, a 
community man, and above all, a person with great passion for 
the poor and marginalized in society. He led a positive life that 
touched on many people within and outside FIC family. 

As an authentic missionary to Ghana, Bro. Stephen Custers car-
ried out his apostolate as headmaster of Nandom Secondary 
School in Nandom and St Charles Minor Seminary in Tamale. 
When he was headmaster of St. Charles Minor Seminary in Ta-
male, Bro. Stephen demonstrated that he was, indeed, a ‘good 
shepherd’ (Jn.10:1-ff) who loves, cares and protects those en-
trusted to him. During the so-called  ‘guinea fowl conflict’ (ethnic 
clashes of 1994-95) between the Dagombas and Kokombas in the 
Northern Region, a mob of unidentified men suddenly beseeched 
the Seminary where Bro. Custers was Rector, demanding to see 
the register of the seminarians. There stood Bro. Custers with his 
fellow brothers anxiously clustering around him, wondering what 
the mob was all about. The mob, wielding machetes, clubs, guns 
and other offensive weapons, accused Bro. Custers of keeping 
‘Kokombas’ in the seminary. With great courage that his fellow 
brothers admired so much, Bro. Custers told the unwelcome visi-
tors that they had no authority to ask for such a document. This 
infuriated them and they retaliated with a number of ‘dirty slaps’  
knocking off his spectacles, amidst wielding of their offensive we-
apons and reckless shouting. At this point, it was clear that the 
mob had failed, but they must cause some destruction and so 
they ransacked the compound, destroying immature mango fruits 

Seregeous Dery
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and causing other worthless commotion. It was at this point that 
a military vehicle appeared and the whole mob melted.  

In the ensuing trouble, Bro. Custers did not give up his resolve 
to support his displaced seminarians, some of whom were at the 
military barracks. He visited the barracks every week to see them. 
While doing this he made arrangements for all those seminari-
ans whose lives were in danger in the seminary, to be transferred 
to other seminaries or secondary schools in the southern part of 
Ghana. Bro. Custers did not stop there. He went round to visit 
these vulnerable seminarians in their new schools. He further, in a 
radical step, approached the then Minister of Defense, Mr. Iddrisu 
Mahama to report the situation and to solicit for funds to offset 
the school fees of his displaced seminarians. What a father he 
was to the seminarians! 

Shortly after this incident, Brother Stephen retired from St. Charles 
School to Damongo community where he worked as Secretary to 
the Bishop for almost five years. In the year 2000, when the new 
Provincial Council was elected he was appointed the Secretary to 
the Council. There are no words to describe the way he dischar-
ged his work. He did it with commitment, love and passion. He 
facilitated Council meetings by making all documents ready for 
the meeting. To be brief, he was an asset not only to the Provincial 
but also to the entire Province of Ghana. In 2007, he also served 
the new Provincial Council with the same zeal and passion. In 
various FIC communities, Brother Stephen Custers accepted the 
responsibility of bursary. He took care of the needs of the brothers 
- serving his brothers in the community was his primary concern. 
Brother Custers loved his work so much so that he was often re-
luctant to go on home leave. Any time he was consulted on this 
issue, he would say he was not tired and he did not deserve a 
holiday.

Bro. Stephen Custers loved his apostolate. No wonder, in conse-
quence of his passion for the apostolate he was involved in a mo-
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tor accident on March 30,  2015, on his way to the Bole Technical 
Institute, where he worked as Administrative Secretary and Ac-
counts Officer. Stephen upon entering onto the major road failed 
to notice an oncoming vehicle approaching on his left hand side. 
When he entered the major road he was hit by this vehicle. He did 
not have a helmet on his head. He fell on his head on the tarred 
road, fractured his leg and was in a coma. He was immediately 
rushed to the hospital at Bole and later transferred to the teaching 
hospital in Tamale. At the Teaching Hospital the medical doctors 
could not make him regain consciousness. Therefore, Brother 
Stephen was immediately referred to the Korle-Bu Teaching Hos-
pital, in Accra. Due to his condition he could not have travelled by 
road to Accra, which is about 10 hours drive from Tamale. An ‘Old 
Boy’, who is the Minister of Defense in the government, dispat-
ched a Military Helicopter to airlift him to Accra. At the Korle-Bu 
Teaching Hospital in Accra a good friend of the brothers, a neuro-
surgeon, made adequate preparations to receive him. He was gi-
ven sufficient attention until he was airlifted by a SOS chartered 
aircraft to the Netherlands for further medical care.

At the end of such a fulfilled life of love and service to the Church, 
but most especially to the FIC family, Brother Stephen, the Lord 
says: “Well done, good and faithful servant; because you have 
been faithful in small things … come and enter into the joy of your 
Master!” (Mt. 25:21, 23). We trust that you are now in a better 
place, and deservedly so, for your courage, heroism, and dedica-
tion to justice and the truth. We are in your debt, and it is now up 
to us who remain, to take up that torch and to speak the truth as 
best we know it, following in your fine example. We will miss your 
peaceful posture Brother Stephen. Rest in peace and intercede 
for us. 

Garibanye! Well done!
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1963 Brunssum. Maarten 
Bouw, Ildefons van Lingen, 
Eymard Custers, Faustinus 
Zuiderwijk, Erminold v.d. 
Kuijlen

1985

Onder/below: 1973 Kaleo, silver jubilee Borgias 
Schrurs. Alfred Fest, Maarten Bouw, Stephen Custers, 
Patricio Winters, Piet Goorts, Christopher Maalikuu, 
Borigas Schrurs, Luke Bangnikon, Albert Ketelaars, 
Mgr.P. Dery, Toon v.Rijbroek, Anthony v.Herwaarden, 
Martinus Salman, Guido Wigman, Alexis Beleire, 
Marcel de Keijzer, Peter Saatuo, Nicholas Yangtibr; in 
front Denis Dery, Leander Tengtule

1991, Tumu, Provincial Day 
/ Provinciedag. 

Stephen Custers, Albert 
Ketelaars, Theo Vink, 

Alphonsus Marsuki, Johan 
Muijtjens, Thomas Lechner, 

Paul van Zonneveld, 
Severious Sentu. 
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Broederschap

In 1960 ging ik naar Brunssum en trof daar Sjef aan. We kregen 
allebei de eerste klas zoals toen gebruikelijk voor beginnende 
broeders-onderwijzers.
We konden het goed samen vinden. Als er bij Sjef zangles op 
het rooster stond nam ik dat van hem over en gaf hij in mijn klas 
rekenen of taal, want zingen en muziek waren niet zijn grootste 
hobby’s! December 1964 scheidden zich onze wegen.

We ontmoetten mekaar weer in Ghana waar Sjef na zijn studie in 
Dublin in 1966 naartoe kwam en les ging geven, biologie was zijn 
vak, aan de Secondary School in Nandom.
Sjef is ook enkele jaren headmaster geweest van die school. Dat 
is hij ook nog enkele jaren geweest van St. Charles, het Klein Se-
minarie/Secondary School in Tamale.

In die laatste school is hij eens heel resoluut opgekomen voor 
zijn studenten die verwikkeld raakten in een gevaarlijke stammen-
strijd. Maar dat zul je wel ergens al gelezen hebben.

Lezen was de grote passie van Sjef! In zijn vrije tijd kon je hem op 
zijn kamer zien zitten of op zijn bed zien liggen, altijd een boek in 
zijn hand! We noemden hem daarom wel eens onze ‘wandelende 
encyclopedie’ want wisten we iets niet, vraag het maar aan Sjef 
en Sjef wist bijna altijd het goede antwoord.

Tijdens onze vakantie in Nederland werden we altijd uitgenodigd 
door de ouders, en later alleen door de moeder, van Sjef. En dan 

Maarten Bouw
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was er volop vlaai! Drie stuks! En je moest van elke vlaai proeven! 
We hebben er van genoten! Maar meer nog van de hartelijkheid 
en vriendelijkheid van Sjefs lieve ouders! 

Toen hij in Hoensbroek was heb ik hem vaak kunnen bezoeken en 
het was alsof de jaren die we mekaar niet of nauwelijks zagen, in 
het niet verdwenen, en we ons weer als de broeders ervoeren die  
in Brunssum in 1960 in dezelfde communiteit werden geplaatst! 
Daarom was het zo fijn Sjef weer in de Xaverius te hebben en ben 
ik heel dankbaar dat we de laatste maanden van zijn leven nog 
veel met elkaar konden delen.  
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