
 

BR CHRIS DEN RIDDER 
geboren te Zevenbergen op 23 februari 1925 

overleden te Dongen 
op 3 januari 2007 

Piet den Ridder werd geboren te Zevenbergen op 23 februari 1925. Hij groeide op met vijf broers en drie 
zussen. Vader en moeder den Ridder schiepen in het gezin een gezonde en degelijke katholieke sfeer; een 
klimaat waarin de roeping voor het kloosterleven in Piet kon groeien. En zo ging hij in 1938 naar het juvenaat 
van de broeders in Dongen. Hij begon zijn noviciaat op 8 september 1943 en kreeg de kloosternaam Christoffel, 
later afgekort tot broeder Chris. 

Na het noviciaat behaalde hij de akte Kinderbescherming B en was als opvoeder werkzaam in het Sint-Jozefhuis 
in Den Bosch en in het weeshuis in Den Haag. In 1956 werd hij uitgezonden naar Canada. Na een verblijf van 
een jaar in Lethbridge verhuisde Chris naar Calgary. Hij werkte daar in het ziekenhuis en was koster in de 
kathedraal. In 1959 startte hij met het Don Bosco House voor opvang van emotioneel gestoorde jongens, een 
soort gezinsvervangend tehuis, waarmee hij een nieuwe aanzet gaf in de opvang van jongen in Alberta. 

Broeder Chris is twintig jaar lang overste geweest in ons huis in Calgary en ruim tien jaar was hij regionale 
overste. In 1962 werd Chris Canadees staatsburger en spande zich in om zich de Canadese gewoonten en 
gebruiken eigen te maken. Bij de ‘stampede’ verscheen hij vaak in volledig cowboytenue. 

Chris was een diep gelovig man, was altijd present in de gebedsdiensten en ging dagelijks naar de kathedraal of 
parochiekerk voor de eucharistieviering, hij leidde de misdienaars op en was zelf verschillende jaren acoliet en 
koster in de broederskapel in Calgary. 

Chris zorgde voor de boodschappen en was een goede gastheer. Veel families van broeders en andere gasten 
hebben dit mogen ervaren. Hij hield van gezelligheid, wist sfeer te scheppen. 

Helaas kreeg Chris longproblemen en bij het ouder worden kwam slijtage. Hij wist dat in Dongen een goede 
verzorging geboden werd en met broeder Henry besloot hij naar Nederland terug te keren. Het was voor hen 
beiden een emotionele stap – Chris had veel vrienden in Calgary en Henry een fijn kerkkoor – maar het bleek 
een goede keus te zijn. Beiden waren gauw gewend en voelden zich in broederhuis ‘Glorieux’ volledig thuis. 

Enkele dagen voor Kerstmis kreeg hij een inzinking en werd opgenomen in het ziekenhuis. Al spoedig bleek dat 
behandelen geen zin meer had en hij werd opgenomen in onze eigen ziekenafdeling. Daar is hij op 3 januari in 
het bijzijn van zijn nicht, verzorgenden en medebroeders rustig overleden. Op 8 januari werd broeder Chris 
(Petrus Karel) den Ridder in het bijzijn van veel familieleden en medebroeders herdacht in een plechtige 
eucharistieviering. Broeder Chris werd daarna begraven op het broederkerkhof in Dongen. 

Ook in Calgary was een herdenkingsdienst, waarin de bisschop voorging geassisteerd door 8 priesters. Veel 
vrienden en weldoeners waren aanwezig. 

Hij ruste in vrede. 


