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Essen - Zaterdag 3 maart 2018
overleed geheel onverwacht pater
Gaston Ribbens. Hij was op bedevaart
naar Peerke Donders in
Frederiksdorp, Suriname.
“Pater Ribbens was met twee
medebroeders op bedevaart naar
Peerke Donders in Frederiksdorp in
Suriname”, zegt pater Aloïs
Willemsen. (red. Pater Peerke
Donders vertrok in 1842 vanuit het
Nederlandse Tilburg naar Suriname en
nam het op tegen de slavenhandel).
“Hij heeft daar veertien dagen
verbleven. De laatste dag hebben ze
nog een uitstap gemaakt, maar ’s
avonds voelde hij zich niet lekker. ’s
Ochtends is hij ten gevolge van een
hartstilstand ter plaatse overleden.”
Pater Ribbens werd geboren op 6 juli
1937 in Kalmthout en werd tot priester gewijd op 26 december 1962. Hij was lange
tijd missionaris in Congo.
“Ik heb het geluk gehad veel paters persoonlijk gekend te hebben, waaronder ook
Gaston Ribbens”, zegt burgemeester Gaston Van Tichelt. “Hij was een rustig en wijs
mens, zeer toegewijd en diplomatisch. Hij verbleef lange tijd in Congo en daarna in
het klooster van Rouwmoer in Essen. Hij was daar archivaris en zeer begaan met de
kloosterbibliotheek.”
Dorpsgids Maria Gommeren werkte nauw samen met pater Ribbens in verband met
de dorpswandelingen in en rond het klooster. “Zes jaar geleden werd hij overste van
de paters redemptoristen in Essen, in opvolging van pater Guido Peeters. Het
klooster is lange tijd zijn rustoord geweest tot de paters moesten verhuizen.”
Pater Hugo Gotink verhuisde naar het rectorhuis in WZC De Bijster. Paters Aloïs
Willemsen en Louis vercammen vonden een nieuwe stek in wijk Heikant. Broeder
Willy Mosselmans waakt als enige over het klooster en de kerk van Rouwmoer. Pater
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Gaston Ribbens ging het wat verder zoeken en verhuisde naar het Clemenshuis van
de paters Redemptoristen in Gent.
Uitvaartplechtigheid
Het lichaam van pater Gaston Ribbens wordt woensdag gerepatrieerd. De
uitvaartviering vindt plaats is in de kapel van het voormalige redemptoristenklooster
Rouwmoer 7 in Essen op zaterdag 10 maart 2018 om 11u. Aansluitend wordt hij
begraven op het kerkhof bij het klooster.
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