Op 77 jarige leeftijd overleed

Frater Ton Oostveen
Geboren te Harmelen 19 september 1943.
Sinds 13 augustus 1962 lid van de Congregatie van de Fraters
van Onze Lieve Vrouw van het H. Hart - Utrecht.
Overleden te Nieuwegein 10 februari 2021.

De weg van de pelgrim
De innerlijke pelgrim zal onderweg wisselende ervaringen hebben. Soms lijken
alle stappen die je zet focus en helderheid te hebben en dan opeens voert het
pad langs een onbekende weg, die zich lijkt af te wenden van jouw hart. Net
als in het labyrint is er voor de innerlijke pelgrim maar één weg te gaan. Elke
kilometer die je schrijft, iedere excursie die je onderneemt, elke levensvraag
waarop je reflecteert en ieder moment waarop jij je laat verwonderen zijn
stappen die je als innerlijke pelgrim zet op de weg naar jouw hart. Het gaat er
niet om of het ‘mooie’ stappen zijn, of anderen je hierom kunnen bewonderen,
of anderen het zinvol vinden. Waar het om gaat is dat je als pelgrim jezelf in
beweging zet en zonder haast deze beweging voortzet tot je in het hart bent
aangekomen.

Frater Ton is opgebaard in het Fraterhuis St.-Jozef,
Schorteldoeksesteeg 1 te De Bilt, alwaar geen bezoek mogelijk is.
De avondwake zal plaatsvinden zondag 14 februari 2021
om 19.00 uur in onze kapel.
De viering van dankbaarheid zal gehouden worden:
maandag 15 februari 2021 om 14.00 uur in onze kapel,
waarna wij hem te ruste leggen op ons kloosterkerkhof te De Bilt.
In verband de landelijke en kerkelijke maatregelen ten gevolge van
het heersende coronavirus is deze rouwcirculaire alleen een kennisgeving.
De avondwake en de Eucharistieviering zullen alleen toegankelijk zijn
voor de bewoners en medewerkers van het fraterhuis.
Om U toch in de gelegenheid te stellen de viering van dankbaarheid mee te
beleven, sluiten we een boekje van deze viering in bij de rouwcirculaire.
Helaas is er door de zwakke internetfaciliteit hier in huis
geen mogelijkheid een live-stream te verzorgen.
Namens de Fraters:

Fr. Wilfried van der Poll, overste
Schorteldoeksesteeg 1
3732 HS De Bilt

Namens de familie:
Mevr. W.G. Kemp

Burgemeester Talsmaweg 15

3471 CM Kamerik

