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H E F F E N (VAN) fRemi, kloosternaam: Broeder Gabriel), Missionaris capucijn (Doel, op
30.9.1880 - Bwamanda, Oebangi-Kongo, 19.8.
1949).
Voor zijn intrede in de Orde der Capucijnpn
als lekebroeder, stond hij aan het hoofd van
een bloeiende bouwonderneming te Antwerpen..
Hij was drieëndertig jaar toen h i j lekebroeder
capucijn werd in . 1913. Als religieus, en later
als missionaris, bleef h i j bouwondernemer.
Nog voor zijn noviciaat bouwde hij een verdieping van het klooster te Izegem in bibliotheek om. Hij legde zijn geloften af op 31.1.
1916, en na de oorlog vertrok h i j op 8.11.1919
naar de Oebangi-missie in Kongo. Dertig jaar
bleef hij er werkzaam als missie- en kerkenbouwer. Zijn eerste bakstenen gebouw was het
woonhuis van Mgr Carnonckel te
Molegbe
(1924), daarna volgden de andere gebouwen
van de missie en in 1928 begon h i j aan de zeer
stijlvolle neogothische kathedraal te Molegbe.
Intussen bad hij de plannen opgemaakt voor de
bakstenen kerk van Banzystad en voor deze
van Aboemombazi. Ook de missie van Lilbenge
bouwde hij haast volledig op: woonhuizen en
school. Onder de oorlog 1940-1945 bouwde h i j
de grote kerk van Bwamanda, waarvan hij zelf
het plan opgemaakt had. Zijn laatste term
(1946-1949) besteedde hij aan het herstel van
de kerk van Aboemombazi die dreigde in te
storten, aan het herbouwen van het grote woonhuis der missie van Yakoma dat door de mieren
ondermijnd was, en aan het optrekken van het
woonhuis der Broeders te Bwamanda, De dood
belette hem dit laatste af te werken.
Br. Gabriël was de grote bouwer van Oebangi
vóór de jaren 1945. Onverdroten werker, flinke
stielman, was hij er zich bewust van en betrachtte hij blijvend werk te verrichten. De
kathedraal van Molegbe blijft zijn schoonste
verwezenlijking.
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