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lk zeg tot de heer:
Laat mensen elkaar zoeken

daar wil ik bij zijn
waar mensen bekommerd zijn

om het geluk van de ander
daar wil ik bij zijn

waar mensen worden geboeid.
door Jesus Christus

en zijn naam ter sprake brengen
in woord en daad
daar wil ik bij zijn

waer mensen
omwille van wat hij noemt het Rijk Gods

gels en goed in solidariteit gebruiken
in gehoorzaamheid elkaars broeder zijn

op zuivere wijze met mensen willen omgaan
daar wil ik bij zijn
ik heb ze ontmoet

die mensen die zoeken
vol bekommering

en geboeid door hem
zijn naam verder spreken
met hun wil ik verder gaan
Broeders van Maastricht

vandaag bind ik mij
voor alle goede en kwade dagen van het leven

aan een evangelisch leven
volgens de konstituties van uw congregatie

Ik beloof trouw aan hen die mij opnemen
en hen met wie ik nu samen zoek en voortga

in hoop en geloof
dat onze liefde vruchtbaar zal zíin

God, bewaar mij
als ik mijn toevlucht

bij jou zoek.

Theo Broelman, 30 oktober 1977



Theo Broelman
Theodorus Hermanus Maria

Theo is geboren op 9 juli 1948 in Haarlem. Hij deed zijn 
professie op 28 juli 1968. Op 8 februari 2012 overleed hij 
in het Academisch Ziekenhuis te Maastricht.

De foto is van 11 oktober 2006. Vier mannen van middelbare leeftijd 
staan in de lens te kijken vanachter een balustrade, gesierd met grote 
bloembakken vol bloeiende planten. De vier hebben zojuist het vertrou-
wen gekregen van het kapittel. Het heeft hen gevraagd ons te willen 
voorgaan in het leiding geven in onze Nederlandse provincie. En ze 
zeiden alle vier voluit ‘ja’. Een van de drie oogt erg gelukkig en lijkt het 
meest ontspannen. Met zijn kin steunt hij op zijn beide handen en hij 
leunt vergenoegd naar voren. Het is br. Theo Broelman. Onze nieuwe 
en jonge provinciale overste.

We zijn nu bijna zes jaar later. Theo wilde best nog wel even door in 
het leiding geven. Vanaf 1996 maakt hij deel uit van het bestuurscol-
lege. Langzaamaan is hij in zijn taak gegroeid. Hij heeft nog beter leren 
luisteren, een eigenschap die hij als pastor al had. Hij voelt zich steeds 
meer medebroeder van zijn broeders. Hij zit soms tot diep in de nacht 
in het AZM bij doodzieke broeders, en is hen met woord en aanwezig-
heid nabij. Hij bezielt ons in toespraken, die vaak een originele inhoud 
hebben. Is attent in kleine, onverwachte giften en met zorg gekozen 
presentjes. Hij is een trouwe zoon van zijn hoogbejaarde moeder, hier in 
ons huis. Met de maand groeit hij in zijn taak, die vaak erg zwaar weegt. 
We worden als groep niet alleen ouder en hebben meer steun nodig 
van anderen. Hoe moet het verder met onze Beyart? Hoe zijn we me-
debroeders van de op te heffen communiteiten nabij? Maar vooral de 
scheve schaatsen, van misplaatste genegenheid van medebroeders, 
snijden diep in zijn ziel. Doorwaakte nachten houdt hij eraan over. Bijna 
nergens je zorgen eromheen kwijt kunnen. Maar hij blijft geestig, spits, 
goed in de besluitvorming en in zijn presentatie. 

Wim Swüste
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‘Goed zijn, goed doen’, mild blijven, met nooit aflatende steun van de 
Eeuwige.

Nu zijn we hier bij elkaar om Theodorus Hermanus Maria Broelman 
uitgeleide te doen. Met Judith Herzberg zeggen we: ‘De taal van rouw 
stokt in onze keel. Toch moeten we die nu leren. En tot de onze maken’. 
Een paar weken geleden maakte ik een viering mee rond het Boek Job. 
En bij de voorbereiding erop, het boek lezend, dacht ik vaak aan Theo. 
Ontdaan van zijn gezondheid, wilskracht, en daadkracht. Waarom toch 
al dat lijden en zo’n tegenslag? vroegen we ons samen af. ‘We moeten 
proberen te leven met de dingen die we niet begrijpen’, vonden we als 
antwoord. De Eeuwige lijdt net zo erg als wij. Maar Hij houdt ons bij de 
hand. Altijd.

Theo had een zeer goed stel hersens. Hij ging in 1960 met een kleine 
groep medestudenten naar Zevenaar. In 1968 deed hij zijn eerste ge-
loften vanuit de communiteit Lage Barakken in Wyck Maastricht. Nadat 
hij korte tijd aan de school voor Buitengewoon Lager Onderwijs aan de 
Herbenusstraat had gewerkt, mocht hij theologie gaan studeren. We 
hadden indertijd medelijden met de congregationele studiebegeleider. 
Theo had het in zich om vlot af te studeren, maar hij had zo zijn eigen 
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principes. ‘Van vrijdag tot en met zondag vier ik weekend. Ik studeer 
dan niet.’ Je kon hem vaak op het Vrijthof vinden, met vrienden achter 
een glas pils. Met veel moeite sloot hij zijn studie na tien jaar af, met een 
stralend gezicht: ‘Dat hadden jullie nooit van me gedacht, hè!’

Theo was een man met een warm en sociaal hart. Niet voor niets werk-
te hij aan de BLO, met zwak begaafde jongens. Jarenlang bleef hij hen 
trouw op de vrijdagavonden in de kelder van de school, waar hij de 
oud-leerlingen ontmoette en met hen in gesprek ging. Samen met br. 
Anselmus, maar ook met zijn goede vrienden René Glaser en Jos Og-
terop gaf hij hen bemoediging. Theo vond dit prachtig werk. Hij vierde 
met hen uitbundig carnaval. Hij voelde zich hier helemaal zichzelf. Die 
zorgzame aandacht kon hij ook geven aan de jongens die hun straf 
uitzaten in het Keerpunt in Cadier en Keer. Zijn zorg en groot verdriet 
toen er vier van hen op eigen gelegenheid de grotten bezochten en het 
niet overleefden.

Zijn maatschappelijke aandacht ging ook verder dan de kleine kring. In 
het dekenale team was hij verantwoordelijk voor het missionaire veld-
werk. Moeizame arbeid, in weer en wind strijdend voor gerechtigheid 
ver weg, tegen de zin en de wil soms in van zeereerwaarde heren. En 
toen hij verantwoordelijkheid ging dragen in eigen kring, groeide hij in 
zorg en aandacht voor zijn medebroeders. Bij nacht en ontij. Theo vond 
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Theo was a warm and caring person, 
someone who was involved in more 
than his own direct circle. He worked at 
a school for the mentally handicapped, 
and with boys in a justiciary youth care 
institution. He was a clever man, a won-
derful friend, cared for his old mother, sat 
for hours with sick brothers. And grew 
into more and more responsibility over the 
years, until in 2006 he was elected Pro-
vincial Superior for the Netherlands. Then, 
unexpectedly, he fell ill. Now, he is at 
peace, with God, whom he served always, 
being a good man and doing good things.  



hierbij grote steun in onze stichters Mgr. Louis Rutten en broeder Ber-
nardus  Hoecken. Hij beschouwde beiden als zijn voorbeeld en toever-
laat. Bij het maken van de film ‘Het begin van een congregatie’ in 2010 
droeg hij steeds onverwachte en verrassende details aan over hun le-
ven. Hij bestudeerde hun geschriften en alles wat over hen geschreven 
is.

Zijn zoektocht naar de plaats van de Eeuwige in zijn leven verliep vaak 
via kronkelige wegen. Hij vond Hem in de stilte. Niet in grootse vierin-
gen in de kerkgebouwen. Op mijn bureau ligt een kaart die hij me in 
januari stuurde. Het is een kleurendruk op doek van een man die een 
ander draagt. Theo schrijft erbij: ‘Dit kaartje uit Malawi symboliseert dat 
Iemand ons draagt op ongenade of genade.’

Theo genoot het meest van zijn leven in een kleine kring van mensen. 
Met vrienden uit eten of een pilsje pakken. Met medebroeders een 
praatje maken bij een kop koffie. Met zijn collega bestuurders een ge-
zellige dag uit. Blindelings vond hij leuke restaurantjes. Grappen ma-
ken, soms wat plagen, steekjes onder water geven. Meeleven en steun

 
Local council, Maastricht Prins Bisschopssingel, 1991
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geven aan zijn vriend Aurèl en daar trouwe kameraadschap van terug 
ontvangen in dagen dat het slecht ging. Zijn meeleven met zijn fami-
lie, speciaal met zijn hoogbejaarde moeder, was groot. We zien hen 
nòg samen gearmd door de Beyartgangen lopen. De genegenheid was 
over en weer. Dat bleek zeer nadrukkelijk in de tragische maanden van 
zijn ziek-zijn. Veel te vlug, beangstigend vlug, is hij ons ontvallen. 

Dat we er vrede mee mogen hebben. Dat we de Heer danken voor zo’n 
familielid, medebroeder en vriend. En dat we in geloof en vertrouwen 
onze ruggen recht houden. Bij het graf van br. Bernardus zongen we 
een jaar geleden samen met Theo: ‘Mijn schild en de betrouwen zij Gij, 
mijn God, mijn Heer. Op U zo wil ik bouwen, verlaat mij nimmer meer.’ 
Dat Hij dit voor ons waar mag maken, in het vast vertrouwen,  dat Theo 
op ons toeziet vanuit zijn verdiende plaats van vrede en altijddurende 
rust bij de Eeuwige, die hij lief had, in goed te zijn en door goed te doen.

Beste vriend Theo, vandaag is het Valentijnsdag, daarom krijg je van mij 
een roze roos. 
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Theo found support in the words 
and deeds of our founders mon-
signor Louis Rutten and brother 
Bernardus Hoecken. He consi-
dered them his great examples. 
When the movie ‘The beginnings 
of a congregation’ was made, he 
kept finding new and surprising 
details about their lives. He tho-
roughly studied their writings and 
everything that was written about 

them. 



We spreken af bij de klok...

Bezig zijn met de dingen van nu en daar je energie op 
richten. Dat heb je me nagelaten, naast de goede her-
inneringen, je humor en je streken, soms ook even stil 
te staan, te relativeren, bezinning zo je wilt.

Mijn allervroegste herinnering aan jou is er eentje van lang ge-
leden maar het ligt zo zuiver bewaard in mijn geheugen, twee 
vragen had ik aan je, of ik toch m’n nieuwe gympies aan mocht 
op zondag bij de broeders, m’n moeder had namelijk gezegd van 
niet, en of ik gewoon Theo tegen je mocht zeggen. Ik kwam graag 
bij jou logeren op de PBS, eerst met m’n zus, we kennen nog 
steeds de uitstapjes op de brommer, maar later ook alleen, met 
schoolvakanties en met het Carnaval. 

Plezier hadden we, veel dagjes weg overal en nergens naar toe, 
inmiddels ben ik zo een grote vent en zelf vader van kinderen, 
maar ik haalde onze avonturen naar boven of het gister was. 
Jeugdherinneringen die zijn het mooist, die nestelen zich op een 
goeie plek in het jonge hoofd waar dan nog genoeg ruimte is en 
zo hoort het ook. Naar Walibi in de achtbaan net zolang tot we 
het staand durven zei je, De Schark, de grotten in, wat we later 
nog eens hebben overgedaan met onze eigen kinderen toen je 50 
werd. Met de Renault 4 bij Visé van de helling af rijden in z’n vrij 
en dan kijken hoe hard de auto kon rollen. Vechten in de serre en 
dan met bank en al achterover klappen, zwaarden timmeren in 

neef Edwin
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de kelder en dan die keer samen op 
de fiets dat jij een vlieg in je mond 
kreeg, maar niet hard genoeg opzij 
spuugde waardoor het
 op je schouder bleef plakken, van 
m’n fiets ben ik gerold van het la-
chen. Nog weer later dronk ik m’n 
eerste blikje bier met jou, met m’n 
diensttijd in Duitsland kwam je mee 
om te kijken en samen gingen we 
op vakantie naar Parijs. Broeder 
ben ik nooit geworden, ik kreeg an-
dere interesses, maar we hielden 
een goede band en bleven elkaar 
met belangstelling volgen.

Door m’n werk kon ik door de jaren een bezoek aan jou vaak 
combineren. Ik stuurde een sms of ik belde als ik in de buurt was, 
soms bleef het bij een beetje bijpraten, even snel een kop koffie 
en een andere keer hadden we meer tijd om ergens te gaan eten. 
Hilarisch waren onze sms-jes toen je een vergadering had en ik 
een foto doorstuurde van het pilsje met de opmerking, ben je al 
aan de rondvraag? Ik begin vast. En dat jij terugstuurde dat je nog 
maar net begonnen was, maar dat je net ging doen of je niet lek-
ker werd om zo de vergadering op te schorten zodat je snel bij mij 
kon aanschuiven. Dat gebeurde natuurlijk niet, maar we hadden 
zo toch even een lolletje samen.

Een weekendje weg, een korte vakantie met de meiden, of een 
sportieve uitdaging met de fiets, we komen hier graag en het is 
altijd gezellig. Een extra reden om naar Maastricht te komen ont-
stond toen oma hier ook kwam wonen. Maar wie we ook mee-
brachten, Theo zochten we op en ging mee, het klikte altijd en 
wat hebben we gelachen in Gios op het Vrijthof. Vorig jaar konden 
we jou nog verrassen met een bezoek aan de Brand Brouwerij, 
daar was ook jij nog nooit geweest. Of een lekkere kop soep eten 
in de Bobbel, zoals we dat ook nog hebben kunnen doen in janu-
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ari, toen Kit en ik bij je waren. Daar had je wel zin in. Mager als je 
was, maar je voelde je goed.
Naarmate je ouder wordt worden andere dingen belangrijker in 
het leven, daar kon ik met jou goed over praten, dat deden we 
zo het uitkwam, zoals die keer bij de vijver van de Beyart toen jij 
herstellende was van je heupoperatie en ik je een dagje opzocht. 
Natuurlijk had jij ook je zorgen of twijfels, dat heeft ieder mens, 
maar je kon je ook krachtig en duidelijk uitspreken. Je was geen 
man van teveel terugkijken zei je mij, iets was goed of niet, maar 
ligt achter je en sluit je af. Bezig zijn met de dingen van nu en 
daar je energie op richten. Dat heb je me nagelaten, naast de 
goede herinneringen, je humor en je streken, soms ook even stil 
te staan, te relativeren, bezinning zo je wilt. Net zoals je schreef 
in het boekje dat je Kitty en mij cadeau deed voor ons trouwen.  

Hoe gaat het? Dat was ook zo’n ding geworden, ik vraag het je 
niet steeds meer hoor, we weten dat het niet goed zit, we pro-
beerden dan ook eens over wat anders te praten. We hadden de 
laatste maanden veel contact. Dag oom... dag waarde neef, zo 
spraken we elkaar vaak aan. Ik wilde alles weten maar me niet 
opdringen, meestal stuurde ik eerst een sms, dan belde je terug
en vertelde je verhaal, maakte soms nog grapjes. Maar je wacht-
te ook rustig, te rustig vond ik, terwijl je eerste herstel uitbleef. 
‘Wacht niet op de volgende afspraak, bel ze gewoon op en laat 
je goed onderzoeken!’ Toen je voor de 2e keer werd opgenomen
en ik je sprak op zondag in het ziekenhuis, zei je me droogjes ‘ik heb
gewoon pech’. Al wat rest kennen we. 
De kuur gaf  hoop op vertraging van 
het proces wat onomkeerbaar was. 
Je gesprek met oma waar je tegen-
op zag, al zei je het niet, haalde een 
last bij je weg, je was nog niet hele-
maal klaar maar je werd ingehaald. 
Fijne dagen zijn je nog gegeven met 
de mensen die altijd dichtbij je waren, 
laatst nog met oma, je zus Joke en 
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Dan die, zonder anderen te kort te doen, zo ongelooflijk goed 
voor je gezorgd heeft. Daar zijn we dankbaar voor.

Een keertje naar Maastricht naar Theo fietsen, het is er nog niet 
van gekomen. Ik ga het wel een keer doen, ik zal je laten weten, 
zoals altijd, als ik in de buurt ben. We spreken af bij de klok en 
dan zien we wel....

Dag Theo, dag fijne vriend, rust nu maar uit....

Je waarde neef, Edwin
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Een speciale vriendschap

Het heeft een bijzondere waarde zoals wij Theo zul-
len blijven herinneren: eenvoud, betrokkenheid, geen 
woorden maar puur in zijn daden, als een toegewijd ie-
mand aan personen en dienstbaar aan de orde, met 
soms alle verantwoordelijkheden die daarbij hoorden, 
onbaatzuchtig met alleen het goede voor ogen.

Theo, beste vriend, 

Het is 37 jaar geleden dat we elkaar voor het eerst ontrnoetten. lk 
was destijds een student aan de Jan van Eyckacademie in Maas-
tricht. Op de academie hing een handgeschreven brief, met de 
tekst : ‘Stichting Jan Baptist zoekt enthousiaste vrijwilligers voor 
het speciale jeugd- en jongerenwerk.’ Zo kwam ik terecht op de 
vrijdagavondclub, later disco-instuif geheten. De vrijdagavond-
club was in vroegere dagen een initiatief van de Broeders van De 
Beyart, dat jongeren uit achterstandswijken een avond opvang 
bood in een huiskamerachtige sfeer. Hier ontmoette ik voor het 
eerst Theo Broelman, een jonge bezielde broeder, die met veel 
enthousiasme alles deed om er een geslaagde avond met deze 
jongeren van te maken.

Theo had het vermogen mensen te binden en te inspireren in rus-
tige maar ook in hectische tijden. ln het verlengde van deze club-
activiteiten zat ook zijn bijdrage aan het voorbereiden van de 
zomervakantieweken voor deze jongeren. Deze voorbereidingen 
deden we met zijn drieën: Jos van Ogtrop, toen hoofd van dienst

René Glaser
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bij de Stichting, Theo, en ikzelf. Hier-
uit is er een speciale vriendschap ge-
groeid. Een prachtige traditie was, dat 
we met veel plezier 2 à 3x per jaar een 
stad in de euroregio bezochten van 
Keulen tot Brussel en van Aken tot 
Antwerpen, en de uitstapjes Luik zijn 
niet te tellen. We noemden deze da-
gen algauw studiedagen, waarbij het 
begrip studie ruim dient te worden 
opgevat. Het bijzondere van deze ont-
moetingen was gelegen in het feit dat 
we gedrieën elk met onze achtergrond 
verbondenheid voelden. Theo met zijn

filosofische maatschappelijke religieuze insteek, Jos met zijn 
maatschappelijke, en ikzelf met een kreatieve artistieke achter-
grond. De lach op die dag was nooit ver weg.

Terugkijkend naar zo’n dag zie ik ons nog zitten in het beelden-
park Middelheim in Antwerpen, waar we tussen de beelden van 
Rodin en Zadkin zaten te picknicken. Theo ontvouwde  dan zijn 
blauwe geruite theedoek, waarop hij dan onze lekkernijen van die 
dag uitstalde met o.a. zijn sterk riekende kazen waar Theo en 
Jos zo van hielden, wat ik zelf niet zo geslaagd vond, vooral in 
de zomer. Gelukkig waren we in de buitenlucht. Het fijne was dat 
niemand het voortouw hoefde te nemen, alles ging als het ware 
vanzelfsprekend op een manier zoals vriendschap bedoeld is.

Het heeft een bijzondere waarde zoals wij hem zullen blijven her-
inneren: eenvoud, betrokkenheid, geen woorden maar puur in zijn 
daden, als een toegewijd iemand aan personen en dienstbaar aan 
de orde, met soms alle verantwoordelijkheden die daarbij hoor-
den, onbaatzuchtig met alleen het goede voor ogen.

Met trots liet hij drie weken geleden ons nog de film zien met de 
titel: ‘Het begin van een congregatie.’ Theo is voor mij als een 
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rode draad in mijn leven geweest. Altijd aanwezig bij mijn gezin, 
verjaardagen sloeg hij niet gauw over.

Theo beste vriend, bedankt dat je in mijn leven bent geweest. 
Dank ook wat je voor Jos en voor Aurèl en zijn familie hebt bete-
kend. lk heb veel van je geleerd en zal je erg missen. 

lk wens je moeder, je broer en je zus, je neef en overige familiele-
den heel veel sterkte toe.

Uiteraard denk ik aan al je medebroeders en je collega’s van het 
Provinciaal en Generaal Bestuur, die je erg zullen missen. Verder 
wens ik alle medewerkers van De Beyart veel sterkte toe. 

Dag Theo, goede vriend van me!
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Brief aan Theo

Ik weet nog hoe graag, als jij in Haarlem het ouderlijk huis 
bezocht bij pap en mam en later alleen bij mam, je ook altijd even 
’n bezoekje aan de kust wilde doen.
Om daar even te wandelen, om de geur van de zee te snuiven en 
het ruisen van de golven te horen. Om daar even alleen met jezelf 
te kunnen zijn. 
Ook als je fijne vriend René met zijn gezin logeerde in Noordwijk, 
heb jij regelmatig daar vertoefd. En vond het fijn om daar te gast 
te zijn als stukje van de familie.
Maar als je zus heb ook ik liefdevol van jouw gastvrijheid mogen 
genieten in het gezellig Maastricht. En leuke en mooie plekjes 
samen met jou mogen bezoeken en bekijken.
Ik wil jou daar ook dank voor zeggen Theo, en voor de grote steun 
die jij voor mij bent geweest. In mijn vreugde maar ook in mijn ver-
driet. En wist je mij met je woorden weer op te peppen om door 
te gaan.
Maar ook de aandacht die jij toonde voor het hele gezin was altijd 
fijn.

Ik hou van je, voor altijd in mijn hart. 

Rust Zacht lieve Theo. Eens zien we elkaar weer.
Liefs van je zus, kinderen en kleinkinderen

zus Joke 
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Gedicht voor Theo
Aan hem opgedragen door Joke

ZEE

Ik wil alleen zijn met de zee,
ik wil alleen zijn met het strand,
ik wil mijn ziel wat laten varen,
niet mijn lijf en mijn verstand.

Ik wil gewoon een beetje dromen
rond de dingen die ik voel

en de zee, ik weet het zeker,
dat ze weet wat ik bedoel.

Ik wil alleen zijn met de golven,
‘k wil alleen zijn met de lucht,
ik wil luist’ren naar mijn adem,
ik wil luisteren naar mijn zucht.
Ik wil luist’ren naar mijn zwijgen,

daarna zal ik verder gaan
en de zee, ik weet het zeker,
zal mijn zwijgen wel verstaan.

Bron: Toon Hermans
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