HOMILIE uitvaart E.H. André Bracke – Zegelsem 30 april 2018
Door Diaken Bart De Wael.
Wij nemen vandaag afscheid van een waardevolle priester van de Kerk, een gids in het
geloof. Die hem goed gekend heeft, weet hij een zeer attentievol priester was, die zich niet
gemakkelijk van zijn stuk liet brengen.
Een zeker optimisme en een goed gevoel voor humor waren hem zeker niet vreemd, hij was
er graag bij wanneer een feestelijke gebeurtenis zich voordeed. Naast de feestvreugde had
André een zeer gevoelig hart om mensen dicht nabij te zijn die door tegenslag of ziekte
getroffen werden, zijn vele huisbezoeken getuigden ervan.
Met een waakzaam oog zag hij wat hij voor de mensen kon betekenen, hij zou nooit
achteloos voorbijgegaan zijn aan mensen die in nood waren.
De jaren dat we hem gekend hebben heeft hij, vertrouwend op God, met ons op weg
geweest om ons te tonen hoe wij door het gebed en de eucharistie zelf tot God kunnen
komen. Onze hemelse Moeder, Maria was een hoop en troost voor hem in minder goede
momenten van het leven. Iedereen die hier de kerk binnenkwam zag dat Maria, heel het jaar
door speciaal vereerd en versierd werd.
Bijna 30 jaar, is E.H. André Bracke hier in Zegelsem en later nog enkele jaartjes in Elst een
ware herder geweest met zijn eigen stijl, met zijn eigen manier van doen en uitdrukken.
Hij was hier de echte pastoor, verbonden met de dorpsgemeenschap. En hij was dan de man
die het kaarsje aanstak. Ik bedoel daarmee : hij was iemand die sfeer wist te brengen, voor
een goed gevoel kon zorgen, er voor zorgde dat de relaties goed bleven.
Je had heel gemakkelijk contact met hem. Voor veel jonge mensen was hij een herder.
Een herder die loopt achteraan; zorgt dat iedereen mee is. Hij was ook geen type om
vooraan te lopen; hij keek liever of iedereen wel mee was, om achterblijvers aan te
moedigen.
André was geen prestatiemens. Hij was niet direct iemand die projecten ging op poten
zetten en van alles en nog wat wou realiseren. Hij stimuleerde dat wel en hielp waar nodig.
Hij was de man van de zachte kant. Hij was iemand die zich arm, eenvoudig en nederig voor
God voelde staan en door zo te leven kon hij al iets voelen van wat het Rijk Gods was.
Hij probeerde eerlijk en zuiver te leven. Ik herinner me een paar keer dat ik met hem in
gesprek was , dat hij van alles aan het vertellen was en ineens stopte. Ik ga nu zwijgen, zei hij
want anders ga ik kwaad spreken over anderen en dat wil ik niet. Dat was André.
Beste mensen, we moeten niet liefhebben met grote woorden, aan onze daden moet men
zien dat we de mensen echt liefhebben. Woorden uit de brief van Johannes. Ook dat kan je
zo op het leven leggen van André.

Ook een tijd waarin hij vaststelde dat veel mensen wegblijven als het niet goed meer met u
gaat. Droef maar "zo steekt de wereld in een". Maar hij bleef zich betrokken voelen. Via
verslagen die hij nog kreeg, het wekelijks parochieblad, bezoekjes die hij kreeg. En via zijn
gekend telefoonnummer probeerde hij wat contacten te houden. Hij was zeer dankbaar om
een schare trouwe vrienden die hem zijn blijven steunen op alle mogelijke manieren.
En stilaan kwam hij dan in zijn stille jaren. Een tijd waar hij door zijn ouderdom en
gezondheidsproblemen een beetje uit het sociale leven verdween. Hij wist dat dit moment
zou komen. En hij probeerde er zich in te schikken. In de Paasweek was hij zo opgetogen dat
onze bisschop hem ten huize een bezoekje had gebracht.
En zie, toch onverwacht is hij ineens van ons heengegaan, een goed jaar na zijn goede vriend
pastoor Herregods die bijna al die jaren zijn collega hier is geweest in Elst.
We zullen André meedragen in onze herinneringen, in ons hart. Dat brandend kaarsje, ik zal
het nooit meer vergeten. Wij vertrouwen hem nu toe aan Gods herinneringen die veel
krachtiger zijn dan de onze.
Voor altijd is hij geborgen in Gods Vaderhart. Pastoor André, je hebt er zovelen hier naar hun
laatste rustplaats begeleidt, nu zal je zelf mogen delen in Gods eigen leven. Dat is de belofte
van de Heer. Nu mag je het troostvolle Woord horen: “Kom, mijn trouwe dienaar…”
Bij dit heengaan kunnen wij ons troosten dat deze priester nu thuis is bij God in eeuwigheid.
Beste vrienden, Laat dit leven en sterven van pastoor André voor ons allemaal een
LICHTPUNT zijn op onze weg door het leven.
Goede kameraad André, Dank voor je vriendschap, voor alles wat je voor de mensen
betekent hebt, en vooral dank u omdat ik jarenlang met jou mocht samenwerken. Rust nu
maar in vrede. Amen.

