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Als iemand twee gezichten heeft, dan is dat een eigenschap die wij niet positief waarderen. 

Er klinkt onbetrouwbaarheid in door.  

Aan de buitenkant kan iemand heel aardig doen, maar in zijn werk kan hij keihard en meedogenloos zijn. 

Maar iemand kan ook heel zeker overkomen en toch diep in zijn hart een twijfelaar zijn. 

Wij hebben liever te maken met mensen uit één stuk. 

Wat je ziet dat is er ook. 

Mensen die doen wat ze beloven en wat ze zeggen. 

Dat is overzichtelijk en het biedt zekerheid. 

Het is prettig dat soort mensen te ontmoeten en heimelijk hopen wij dat wij ook zo zijn. 

Peter Joseph Vervoort geboren op 18 Augustus 1931 in Gemonde, uit een gezin van elf kinderen.  

Zijn vader en een vriend raden hem aan om te gaan studeren, en zo ging hij naar het juvenaat in 1944 en in 
1947 werd hij novice in de Congregatie van de Broeders van Onze Lieve Vrouw van Lourdes en kreeg de naam 
Br. Donatus; en hij deed zijn eerste professie in 1949.  

Aan de kweekschool in Dongen behaalde hij zijn onderwijzers akte. 

Hij gaf les in Rotterdam, Moergestel en Emmen.  

Tussen 1951 en 1958 behaalde hij een diploma in Religieus Onderwijs, Ward jaren 1 - 1 V (muziek) en het 
diploma school administratie in Rotterdam. Hij werd gevraagd naar Canada te gaan en dat gebeurde in 1960.  

Zijn eerste standplaats was in Taber in het zuiden van de staat Alberta. Zelf zegt hij daarover in een interview 
dat deze vijf jaren aldaar zeer gelukkige jaren waren voor hem. Hij gaf daar les aan de middelbare school en hij 
leidde het plaatselijke kerkkoor.  

Daarna verhuisde hij naar Edmonton, ook in de staat Alberta. 

Hij studeerde aan de universiteit van Alberta, Edmonton en behaalde zijn Bachelor in Onderwijs, zijn MA 
meestergraad in Medieval Geschiedenis, kerkgeschiedenis, voor meer dan 40 jaar gaf hij Kerk Geschiedenis, 
eerst in St Joseph College en later in Newman Theological College ( Groot Seminary ).  

Tien jaar was hij chaplain (kapelaan) op St. Joseph College en 7 jaren registrar op hetzelfde College.  

Hij was adjunct professor in Kerk Geschiedenis in Newman theological College en nadat hij zijn MA 
meestergraad in Liturgie behaald had op Notre Dame Universiteit in Indiana,  



V.S. werd hij in 1987 full- time professor in Kerk Geschiedenis en Liturgie. 

Hij was met hart en ziel in het onderwijs en studenten kwamen naar hem met allerlei vragen en noden. Hij had 
een oprechte en spontane tegemoetkoming aan eenieder die met hem in contact kwam. Hij was een man uit 
één stuk. 

Wat je ziet dat is er ook. 

Muziek en vooral kerkmuziek was zijn grote liefde.  

Hij organiseerde workshops in kerkmuziek en assisteerde vele parochies in het aartsbisdom Edmonton. Zelf 
was hij dirigent van verschillende koren.  

Overal waar Br. Donatus aanwezig was, hoorde je iemand zingen en dan wist je dat hij het was.  

Voor meer dan 20 jaren was hij een team lid in de Huwelijks Voorbereidings kursussen voor ongehuwden. 
Menig weekend was hij daarvoor op pad door het bisdom.  

Hij vergat ook de Congregatie niet; in het bijzonder de Canadese Regio. Hij was actief als raadslid en als 
regionale overste.  

Met al deze activiteiten had hij behoefte om zich ergens op uit te leven behalve onderwijs en dergelijke. 

Dat vond hij in het opzetten van een bloemen en tuin hoek. Bloemen maakten al snel plaats voor groenten en 
de tuin werd groter. De opbrengst van de oogst ging naar de plaatselijke voedselbank. Jaren heeft hij dat 
gedaan. Hij behaalde zelfs een Meestergraad Tuinieren.  

In 2013 werd hem de Eretitel Professor Emeritus toegekend bij Newman Theological College in erkenning van 
zijn uitzonderlijke verdiensten aan het College door onderwijs, professionele ontwikkeling, administratie en 
diensten aan de communiteit.  

Voor 65 jaar leefde hij in alles wat hij deed, en het was echt niet gering, het charisma van onze Stichter. dienen 
van degenen met wie hij in contact kwam, mensen ontmoeten op een persoonlijke basis en met een gul en 
open hart.  

Hij was een diep gelovig mens en hij gaf van zijn spiritualiteit aan velen .  

Hij was een zeer aimabele, vriendelijke mens in wiens gezelschap het was goed om te vertoeven.  

De laatste jaren werd zijn gezondheid slechter , hij kon niet meer terugkeren naar Nederland. Het laatste jaar 
werd hij liefdevol verzorgd bij de Oblaten van Maria in St. Albert, dicht bij Edmonton. Hij wist dat zijn aardse 
leven spoedig zou aflopen en hij kon zich daar goed in berusten.  

Op 28 oktober is hij overleden en hij werd begraven op 31 Oktober op Heilig Kruis kerkhof in Edmonton.  

Br. Donatus, dank voor alles wat je hebt gedaan en hebt betekend in je werkzaamheden en voor je familie en 
voor de Congregatie.  

Moge de Heer je ontmoeten en zeggen:  

“ Kom getrouwe knecht en treedt binnen in het Koninkrijk” Rust in vrede. 

Br. Leon Jansen 


