Dankbare herinnering aan

AUGUSTINUS HENRICUS LAMBERTUS REINTJES
Guus
Guus werd geboren in Leunen (gemeente Venray) op 9 november
1926. Guus was de zoon van Gerardus Reintjes en Petronella van
Megen. Het gezin Reintjes bestond uit 11 kinderen, 5 jongens en 6
meisjes. Guus was de tweede zoon. Na de lagere school fietste hij
elke dag naar het gymnasium in Venray, dat onder leiding stond
van de Franciscanen. In de oorlogstijd moest het gezin Leunen
verlaten en werd het ondergebracht bij familie in Weert. In
september 1946 begon zijn noviciaat in Vlodrop. Hij kreeg als
kloosternaam Sergius. Hij volgde daarna het gewone programma
van filosofie en theologie. In 1953 ontving hij in Weert de
priesterwijding.
Na de pastoraal-kursus in Maastricht was hij leraar in Katwijk aan
de Rijn, het toenmalige missiecollege van de Franciscanen. In 1955
begon zijn studie scheikunde en natuurkunde in Leiden. Tijdens
zijn studie bleef hij ook leraar, eerst in Katwijk en later ook in
Bolsward. In 1965 deed hij zijn doctoraal examen. Van 1965 tot
1967 was Guus rector van het gymnasium in Megen. Van 1967 tot
1983 was hij in Bolsward leraar en tevens gardiaan van de regionale
communiteit van de Franciscanen. In 1983 volgde zijn benoeming
tot gardiaan in Weert en tot directeur van het Kloosterbejaardenoord, dat nu Zorgcentrum Hieronymus is. Hij begeleidde de
ingrijpende overgang van klooster met vitale en actieve broeders
naar een huis voor oudere en kwetsbare broeders, dat later in 1998,
ook werd opengesteld voor bewoners van Weert en omgeving. In
1995 werd Guus gardiaan van Venlo.

Guus vervulde naast zijn gardianaat ook andere taken in de
Provincie van de Nederlandse Minderbroeders-Franciscanen. Zo
was hij lid van wat toen nog de Bejaardencommissie heette en
was hij lid van de Financiële Commissie. Na zijn werkzame leven
keerde hij in 2004 terug naar Weert. Maar ook hier bleef hij actief:
als voorganger in huis en in parochies en kloosters in de omgeving.
Hij was assistent van de Franciscaanse Lekenorde in Nederweert.
Hij gaf Bijbelcursussen, want hij bestudeerde de Bijbel intensief,
vooral de commentaren op de brieven van Paulus. En zijn preken
bleven altijd heel dichtbij de bijbelse teksten. Hij was ook een
verwoed schaker. En enige tijd was hij voorzitter van de Aldenborgh,
de Weertse afdeling van het Limburgs Oudheidkundig en
Geschiedkundig Genootschap.
De laatste tijd begon Guus te klagen dat hij moe werd, dat het
hem wat te veel werd. Hij nam zich voor enkele activiteiten af te
stoten. En toen ging het snel. Zichtbaar ging hij achteruit. Op zondag
8 februari ging hij met zijn laatste krachten nog voor in de
Eucharistieviering. ‘s Avonds, onderweg van zijn kamer naar de
recreatie met de andere broeders, werd hij onwel. De dokter
vertrouwde het niet en liet hem naar het Sint Jans Gasthuis
brengen. Na enkele onderzoekingen is hij daar, totaal onverwacht
en onvoorzien, gestorven in de vroege morgen van maandag 9
februari 2015.
Op vrijdag 13 februari om 14.30 uur hebben wij, God dankend voor
zijn leven en werken in de Wijngaard des Heren, afscheid genomen
van deze diep-gelovige broeder, die zeer trouw was aan de leer
van de Kerk. Daarna hebben wij hem te rusten gelegd op het
Martinuskerkhof, Penitentenstraat. Daar mag hij nu rusten na een
lang en arbeidzaam leven van ruim 88 jaar. Moge Gods licht over
hem opgaan.

