
 

In dankbaarheid herdenken we het leven van 

                               Pater Thom Ligthart ss.cc 

Thomas Cornelis Ligthart werd op 6 maart 1934 in Made geboren. Op 25 

september 1953 werd hij door het afleggen van de kloostergeloften lid  

van de Congregatie van de  Heilige Harten. Op 14 september 1958       

volgde  de priesterwijding te Valkenburg  ( Broekhem )  

                                                                                                                                         

 

Na zijn studie en de priesterwijding kreeg Thom de opdracht om te gaan helpen bij de opbouw van 

een klein-seminarie op de Azoren. Daar begon de Portugese periode van zijn leven. Na de Azoren 

heeft hij gewerkt op een klein-seminarie in Baltar. Hij eindigde in een parochie in Lissabon. 

Vanwege een oogkwaal kwam Thom na 15 jaar Portugal naar Nederland. Na een gunstige 

behandeling ging hij werken in een parochie in Eindhoven. 

Vanaf 1985 werd er door de congregatie een beroep op hem gedaan om leiding te geven aan de 

communiteit van Nuland. Na sluiting van het huis daar werd Thom overste in Bavel. In 1992 werd 

hij lid van de communiteit van St. Oedenrode. Van daaruit was hij pastor in Nijnsel. Ik denk dat hij in 

die kleine overzichtelijke parochie heel gelukkig is geweest. In 2002 werd de communiteit van St. 

Oedenrode opgeheven en Thom werd gevraagd de communiteit van Bavel te leiden. 

Bij het leiden van verschillende groepen stond bij Thom het welzijn van de mensen voorop. Zijn 

eigen welzijn had te lijden onder verschillende lichamelijke klachten. Het eten was vaak een 

probleem en de laatste jaren ook het ademhalen. 

Ruim een jaar geleden vroeg hij om het sacrament van de zieken. Het was een bemoediging op het 

laatste stukje van zijn levensweg. Het einde moet voor hem gekomen zijn als een verlossing. Heel 

rustig is hij in de morgen van 26 augustus overleden. Er is een einde gekomen aan een leven in 

dienst van de congregatie en aan vele mensen die hij op zijn levenspad heeft ontmoet. 

 

We willen dankbaar zijn leven herdenken in een afscheidsviering op 31 augustus om 14:30 uur in de 

kapel van Park Zuiderhout, Arnold Janssenlaan 46 te Teteringen. Daarna zullen we hem ter ruste 

leggen op ons kerkhof op Begraafplaats Zuylen, Haagweg 332, Breda. 

U bent van harte welkom. 
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