
IN MEMORIAM BR JAN VAN DER WEIJDEN 

Br Jan (Johannes, Albertus Maria) werd geboren in Eindhoven op 20 augustus 1924 zoon van 
Cornelis van der Weijden en Catharina van de Ven.  

Als jongen van 16 jaar ging hij naar het noviciaat in Dongen waar hij op 8 september 1942 
werd geprofest. Hij volgde de opleiding als onderwijzer op de kweekschool in Dongen. Na 
het behalen van zijn diploma’s is hij op 13 plekken in Nederland actief geweest en is 17 keer 
verhuisd.  

In de jaren 60 behaalde hij A en B koordirectie in de kerkmuziek. En daar heeft hij goed 
gebruik van gemaakt want hij is van veel koren dirigent geweest.  

In 1987 ging br Jan alleen wonen in Oisterwijk maar viel hij onder het convent van de St 
Jorisstraat in Den Bosch. In 2004 kwam daar een einde aan maar bleef wel in Oisterwijk 
wonen.  

Daar heeft hij zich volledig ingezet in het parochiewerk. Hij was daar zo’n beetje de pastoor 
iets wat hij eigenlijk altijd had willen worden. Begin jaren 80 heeft hij veel moeite gedaan om 
de opleiding tot priester te mogen volgen. Hij heeft daar met veel mensen over gesproken 
tot bisschoppen toe maar is uiteindelijk toch op niets uitgelopen. Van veel kanten werd het 
hem ontraden en om een plek in de opleiding te krijgen was nog veel moeilijker. De 
bestaande opleidingsinstituten waren gebaseerd op jongens uit de maatschappij en niet op 
mensen met een religieuze achtergrond. Dat viel hem behoorlijk tegen. Uiteindelijk heeft hij 
toch besloten het niet door te zetten. 

Maar br Jan heeft zich wel op andere manieren ingezet voor kerk en wereld. Naast zijn 
parochiewerk was hij reisleider bij de Montfort tochten. Vele malen is hij met groepen 
pelgrims afgereisd naar Israël.  

En dat deed hij geweldig goed. Het Jodendom had hij goed bestudeerd en wist er alles van. 
Hijzelf was daar ook door geraakt. Kon er veel over vertellen en schrijven. Dit bleek wel uit 
de vele “zomaar wat gedachten” die hij schreef en rondstuurde over de hele wereld. In 
België schreef hij bijna dagelijks een gedachte op het seniorennet.  

Br Jan besteedde ook veel zorg aan zr Theresia Postel van de zusters van de Choorstraat in 
den Bosch. Door haar handicap, slechtziende, had zij die zorg nodig. Br Jan is meerdere 
malen met haar op vakantie geweest o.a. naar Budapest bij de familie Gönczy-Mora. Met 
deze familie had br Jan een bijzondere band van huis uit al. Op verzoek van zijn moeder 
ondersteunde hij deze familie in hun levensonderhoud. En br Jan deed dat met de rente van 
zijn erfenis.  



 

In 2009 kreeg br Jan een TIA en kwam terecht in het ziekenhuis in Tilburg. Hij werd met 
spoed geopereerd aan de halslagader. Het praten werd moeilijker en dat is eigenlijk nooit 
meer geworden zoals het was. Br Jan had een broertje dood aan het roken. Hij zei dat de 
artsen dat ook als de oorzaak van zijn handicap beschouwden. Op een gegeven moment 
werd het een obsessie en daar had hijzelf maar ook anderen veel last van. 

Daardoor ging hij zich veel meer afzonderen en ontweek georganiseerde bijeenkomsten 
zoals provinciedagen van de congregatie. 

Zoals ik al eerder aanhaalde woonde br Jan in Oisterwijk alleen op een appartement. Op 
Catharinadal, waar hij erg actief was, werden appartementen gebouwd waar eventuele 
verzorging in de toekomst mogelijk zou zijn. Br Jan ging daar wonen in 2011 en heeft er 
enkele jaren met veel plezier gewoond. Daarnaast verleende hij ook mantelzorg aan de 
zusters die daar woonden. 

In november 2014 is br Jan naar Eindhoven gekomen. Hij begon te sukkelen en zijn 
lichamelijke toestand werd er niet beter op. Het laatste jaar was voor br Jan niet erg 
gemakkelijk. Hij voelde zich hier niet thuis. Zijn karakter, wat altijd al een beetje wispelturig 
was, veranderde en Jan was Jan niet meer. Dank zij de inzet van Rob kreeg hij Jan zover om 
zich te onderwerpen aan een nader onderzoek. Daaruit bleek o.a. dat hij een lichte 
hersenbloeding heeft gehad die de veroorzaker was van zijn grote veranderingen in zijn 
karakter. 

Hij werd opgenomen in het ziekenhuis. Daarna heeft hij nog 2 dagen op het hospice 
Berkenheuvel in Geldrop gelegen waar hij uiteindelijk op 8 oktober vredig overleed. 

Br Jan, bedankt voor alles wat je voor de congregatie en de medemensen hebt betekend. 
Dat is zeker meer dan wat ik hier nu verteld heb. 

Een woord van dank ook aan de verzorging van het St Annaklooster, aan Rob, Sascha, br 
Frans en br Baudouin voor hun geduld en de goede zorg waarmee zij br Jan hebben omringd.  

Br Jan rust in vrede. 

 

In de afscheidsdienst ging voor pastor Theo van Dun, met wie br Jan 7 jaar heeft 
samengewerkt. 


