In memoriam Br Harrie Hölsgens
Br Harrie werd op 7 maart 1931 geboren in Hoensbroek als zoon
van Jozef Hölsgens en Maria Dirks.
Voordat hij intrad in onze congregatie heeft hij na zijn studies nog
enige tijd gewerkt in de Limburgse kolenmijnen. Hij kon daar heel
interessant over vertellen.
Hij was 20 jaar toen hij intrad in onze congregatie.
Op 21 juni 1951 de dag van zijn inkleding begon hij met zijn noviciaat.
Twee jaar later werd hij geprofest waarna hij ging wonen op de Gerardus
Majella om zijn studie voor onderwijzer af te ronden.
In augustus 1956 slaagde hij als onderwijzer en kreeg hij een benoeming
voor de Aloysiusschool in Vught.
Op 24 september 1958 vertrok hij naar Curaçao. Met een onderbreking van 1 jaar, om zijn hoofdakte te
halen, woonde en werkte hij daar tot 2012. Ruim 50 jaar dus.
Hij was daar o.a. leraar op de Stella Maris Mavo waar hij Engels en aardrijkskunde doceerde. Daarnaast
was hij leider van de jonge wacht.
Br Theo Derksen had op Curaçao in 1967 een organisatie opgezet die bewoners hielp hun huis te
herstellen of liever gezegd bewoonbaar te maken. Er heerste grote armoede en de behuizing van veel
mensen was bedroevend. Daar wilde hij iets aan doen. Hij kreeg de steun van br Harrie Hölsgens die erg
goed van pas kwam, want br Harrie kon goed timmeren en was een handige jongen. Drecha Kas zo
heette de organisatie en dit betekent herstel het huis. Om dit te realiseren werd een groep grotere
jongens uit de jeugdbeweging ingeschakeld die op de zaterdagen mee hielp de huizen van arme mensen
te herstellen.
De beide broeders waren zeer begaan met het lot van de minderbeelden op dit eiland.
Br Harrie heeft in 1985 zelf de stichting Kaba e kas, dat betekent maak het huis af, in het leven geroepen.
Het is één van zijn bekendste activiteiten die hij tot zijn vertrek in 2012 heeft geleid. De stichting werd
door hem opgericht en had als hoofddoel het verbeteren van de woonsituatie van gezinnen in de
achterstandswijken. Veel mensen woonden in krotten. Aan deze mensen werd hulp geboden door kaba
e kas om hun huisjes te verbeteren en bewoonbaar te maken. Dit deed br Harrie met behulp van enkele
loonwerkers. Zij werkten volgens een uniform plan met gemakkelijk te plaatsen materialen. Harrie
coördineerde de bouw en zorgde ervoor dat de huisjes stevig en veilig waren om erin te wonen.
Hij zorgde zelf voor de aanvoer van het materiaal dat hij in de plaatselijke bouwmarkt kocht en
vervolgens vervoerde met zijn pick-up naar het karwei.
En als het nodig was stak hij ook zelf een handje toe.
Rond de 275 huisjes zijn in de periode 1985 – 2012 opgeknapt.
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De mensen die geholpen werden met het verbeteren van hun huisje moesten er wel naar draagkracht
aan meebetalen. Dat was vaak niet veel omdat ze het geld niet hadden. En soms werd het helemaal niet
terugbetaald en dan schold hij de schulden kwijt.
Om financieel rond te komen was de stichting afhankelijk van de steun van donoren. Daarvoor was een
fonds opgericht dat br Harrie beheerde.
Toen hij nog op Curaçao woonde heeft hij over het project Kaba e Kas een boekje geschreven. Daarin
beschrijft hij zo’n kleine 40 projecten die samen met zijn loonwerkers gerealiseerd zijn.
Alleenstaanden en gezinnen die hij heeft kunnen helpen aan een fatsoenlijk onderkomen.
Een gezin gelukkig maken daar deed hij het voor.
Hij was er trots op dat hij als broeder dit werk kon doen. Klaar staan om een ander te helpen dat schiep
bij hem grote voldoening.
Sinds juli 2012 woonde br Harrie in Eindhoven. Hij heeft zich hier altijd thuis gevoeld en woonde er
graag. Hij had het er naar zijn zin. Hij deed mee met veel activiteiten die hier georganiseerd werden. Hij
heeft lange tijd met veel liefde voor het dierenparkje op het terrein gezorgd.
Een van de opvallendste dingen is wel de muurschildering bij Zonnehoeve waaraan hij zijn medewerking
heeft verleend. Hij kon daar met veel enthousiasme over vertellen.
Broeder Harrie is op 25 april 2014 benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
Voor deze onderscheiding komen die mensen in aanmerking die zich op een of andere manier
verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving.
Br. Harrie kreeg de koninklijke onderscheiding vanwege zijn vele verdiensten op Curaçao in de strijd
tegen de armoede.
De laatste tijd ging het wat minder met br Harrie. In februari ontving hij de sacramenten van de zieken.
Hij knapte enigszins op maar langzaam ging hij toch achteruit.
Op 28 augustus is hij in alle rust overleden.
Br Harrie heeft een leven geleid van dienstbaarheid. Als onderwijzer heeft hij veel kinderen en jongeren
geleerd hoe ze hun toekomst gestalte kunnen geven. Later heeft hij veel arme mensen gelukkig gemaakt
door hulp te bieden via de stichting Kaba e Kas.
Wij zijn br Harrie daar zeer dankbaar voor.

Br Harrie, rust in vrede.
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