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PREEK UITVAART BROEDER IGNATIUS RAVIER – 21 NOVEMBER 2020 

 
 
 
 
 
 
 
Zusters en broeders, in het evangelie hoorden we hoe een engel van de Heer werd 
uitgezonden tot iemand die begenadigd was. De aanleiding hiervoor is dat de Heer met 
diegene is en de oorzaak is de blijdschap. Maria, de naam van deze gezegende onder de 
vrouwen, zal een leven leiden tussen begenadiging en blijdschap in een voortdurende 
ervaring van de aanwezigheid van de God-met-ons. Drie woorden: genade – vreugde - 
aanwezigheid. Het zijn deze drie woorden die ook een rol gespeeld hebben in het lange 
leven van broeder Ignatius. 

GENADE 

Broeder Ignatius voelde zichzelf begenadigd. Het moeilijke woord genade betekent niets 
anders dan bevoorrecht door iets/iemand anders. Het is de – door een ander - geschonken 
ruimte waarin je als mens, echt ten volle mens mag zijn.  Geboren op 21 december 1928, in 
een gezin met twee broers en twee zussen te Utrecht, heeft hij zichzelf altijd bevoorrecht 
gevoeld te midden van hen te mogen opgroeien. De band met zijn familie was hecht; de 
mening van zijn familie was heilig en vooral die van zijn twee zussen. Het was het voorbeeld 
van zijn oudste broer Ben die de jonge Jan Ravier overhaalde om in Koningshoeven in te 
treden. Hier voelde hij zich ook begenadigd en als een vis in het water tussen al die 
medebroeders, in de talrijke bedieningen die hij in het klooster gehad heeft. Maar vooral in 
de garage waar hij samen met de monteurs van buiten de Abdij een hecht en vooral gezellig 
team vormde en aan de poort waar hij mensen met – zoals Sint Benedictus in zijn regel voor 
monniken zegt – een volmaakte zachtmoedigheid welkom heette. (RB 66,4) 

VREUGDE 

Dit begenadigd-zijn uitte broeder Ignatius in een vreugdevol 
leven. Hij was altijd goed gehumeurd en echt boos of kwaad heb 
ik hem nooit gezien. Ja, hij kon teleurgesteld zijn en als iets hem 
zwaar of moeilijk viel dan merkte je dat wel. Zijn novicemeester 
getuigde van hem in 1949: ‘toen een medebroeder hem eens van 
iets onterechts beschuldigde, ontkende hij in alle rust dat hij er 
iets mee van doen had. De volgende dag echter kwam hij zich bij 
mij verontschuldigen en zei: ‘als die medebroeder het zo gezegd 
had, dan zal het wel waar zijn geweest.’ Broeder Ignatius had iets 

kwajongensachtigs over zich dat soms door andere medebroeders als ongeïnteresseerdheid 
voor het monastieke leven werd ervaren. Een zondagskind werd hij ook wel door sommigen 
genoemd. Zijn voorliefde voor sportbeoefening zorgden er ook voor, dat hij altijd zeer jong 
en fris is gebleven. IJdelheid is hem daarbij niet vreemd gebleven. Trots als hij was op zijn 
mooie (grijze) haren die hij zorgvuldig met de nodige gel insmeerde. Jarenlang bleef hij ook 
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de meest gevierde wieroker van de abdij. Kaarsrecht, perfect 
zwierend met het wierookvat produceerde hij de mooiste 
wierookwolken – tot zijn eigen groot genoegen. 

Ondanks genade en vreugde is het leven van broeder Ignatius 
niet zonder moeilijkheden geweest. Hij had een diepe hunkering 
naar vriendschap die hij in het harde trappistenleven van vroeger 
nauwelijks kon vinden. Ondanks deze hunker bracht 
teleurstelling hem naar de rand van de gemeenschap waar hij 
behoefte had aan ruimte voor zichzelf. In deze ruimte werd zijn 
vrijdagse fietsmiddag, met zijn trouwe vriend Frans van de Sterre, 
heel belangrijk. Zelfs– toen er nog geen TV in het klooster was – 

zo iets banaals als op zaterdagmiddag Bonanza kijken bij de buren op de Rendierhoeve.   

Toen de gemeenschap kleiner werd – ná het vertrek van de oudste medebroeders in 1997 – 
vond broeder Ignatius gemakkelijk zijn plek. Hij was graag in de gemeenschap en met de 
gemeenschap. De kleinere gemeenschap gaf hem de ruimte waardoor hij kon leven. Toen 
zeven jaar geleden zijn gezondheid het vroeg om naar het verzorgingshuis te gaan, was dat 
dan ook een moeilijke overgang. Mede door de goede zorg, de aandacht van Jolanda en Ine, 
de grote gastvrijheid van de paters MSC en de Zusters FNDSC, zorgden er voor dat hij zich 
thuis voelde op Notre Dame in verbondenheid met de Abdij. Zijn lichaam liet hem in de 
steek, maar dankbaar was hij dat zijn geest helder bleef. Hij kon genieten van kleine dingen, 
zoals een goed glas bier met een portie bitterballen.  

AANWEZIGHEID 

Broeder Ignatius was geen man van grote woorden. Over zijn geestelijk leven of überhaupt 
over zijn leven sprak hij niet veel, zoals niet over de oorlog, zijn familie, de drie broers in het 
klooster, de grote gemeenschap, de vele uittredingen in de jaren zestig en zeventig, zijn 
gezondheid. Het waren thema’s die wel zijdelings ter sprake kwamen maar nooit bewust. 
Doorheen al die moeilijkheden proefde je een diep geloof dat God met hem was. Hij leefde 
met een haast natuurlijk besef, dat God bij hem aanwezig was. Hij had door dit diep geloof 
dan ook een mentaliteit van een doorzetter. Veelzeggend is de volgende uitspraak van 
broeder Ignatius: ‘Wat je begonnen bent, dat moet je afmaken, of nee, het is anders, het 
klinkt misschien raar, maar een onzichtbare hand heeft mij vastgehouden, ik voel mij door 
God geleid.’ 

Afgelopen donderdag, bij het overgaan van de nacht naar de dag, overleed broeder Ignatius. 
Het coronavirus werd hem fataal. Hij stierf in het bijzijn van zijn nicht Carola en dat zal hem 
opnieuw begenadigd hebben doen voelen en vreugdevol gestemd hebben. Hij stierf in het 

besef dat God met hem was. Genade – Vreugde – Aanwezigheid. 
Drie woorden die broeder Ignatius gemaakt hebben tot de 
medebroeder en oom die wij gekend hebben.  

We nemen vandaag afscheid van een lieve oom en een 
toegewijde medebroeder. Wij bidden dat opnieuw die woorden 
tot hem gezegd worden: Verheug je, begenadigde, de Heer is 
met jou! en wel voor eeuwig!  

Broeder Ignatius, dank je wel voor alles en rust in vrede! 


