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geboren te ’s-Gravenhage op 14 december 1936 

overleden te Brussel 
op 17 september 2002 

Hij werd geboren te ‘s-Gravenhage op 14 december 1936. Hij deed zijn eerste professie in de Congregatie van 
de Broeders van O.L.Vr. Van Lourdes op 15 augustus 1955. Hij overleed te Brussel op 17 september 2002. Na 
de uitvaartdienst hebben we hem te rusten gelegd op het broederkerkhof in Oostakker. 

Al vroeg verloor Adrie zijn ouders en kwam in het weeshuis van onze broeders in Den Haag te wonen. Hij 
leerde daar de broeders kennen, maar hij had ook enkele familieleden als broeder in onze Congregatie. Hij 
besloot om ook broeder te worden. Hij werd juvenist en op 16 augustus 1953 begon hij met zijn 
noviciaatsopleiding. Eerste professie op 15 augustus 1955. Eeuwige professie op 15 augustus 1960. 

Hij volgde de onderwijzersopleiding op de kweekschool St. Gerardus Majella te Dongen. Zijn eerste ervaringen 
als onderwijzer deed hij op aan de Laurentiusschool te Dongen. Hij studeerde daarnaast ook en behaalde het 
diploma L.O. wiskunde. Verder behaalde hij nog een diploma vakopleiding. Hij werd toen leraar aan de L.T.S. te 
Groesbeek, maar al vlug werd hij gevraagd om naar Indonesia te gaan. Op 17 april 1968 vertrok hij als 
missionaris naar Indonesia. Daar kwam hij in het weeshuis “Desa Putera” te wonen en hij was daar een aantal 
jaren surveillant bij de weeskinderen. Hij was een echte man van de techniek en toen de lagere middelbare 
school op Desa Putera een cursus opende voor automonteur werd hij de leider van deze “Sekolah Teknik”. 
Vanwege zijn technische vaardigheid werd hij ook de leider van de timmerwinkel in Desa Putera. 

Hij heeft heel wat gebouwd en gerenoveerd in het grote complex van dit “jongensdorp”, en ook heel wat 
vakbekwame monteurs opgeleid en aan een baan geholpen. Br. Giovanni leerde de Indonesische taal 
uitstekend beheersen, hetgeen hem ook later in zijn leven goed van pas kwam. Hij was een eenvoudige en een 
beetje een stille man, maar hij stond steeds klaar om je te helpen of om je goede raad te geven. Hij had een 
soort droge humor, die hij met een glimlach naar voren bracht. Je moest soms wel goed opletten om de clou 
ervan te vatten. Hij was ook een vrome man, maar beleefde dit op zijn eigen manier. In 1992 besloot hij om 
naar Nederland terug te keren onder andere ook in verband met zijn minder goede gezondheid en hij kwam in 
het broederhuis Glorieux te wonen. Op 11 november 1992 verhuisde hij naar België naar het huis waar het 
Algemeen Bestuur verblijft. Daar heeft hij tien jaar lang, met veel inzet en toewijding gewerkt op het 
secretariaat. Omdat hij er op stond om degelijk en solide- werk te leveren, besteedde hij erg veel tijd aan de  
uitvoering van zijn taak. De contacten van Br. Giovanni naar buiten waren de laatste jaren eerder zeldzaam, 
maar mede daardoor kon hij de trouwe huisbewaarder zijn voor het bestuur en voor zijn convent. 

Tijdens een autorit naar Brussel om daar een medebroeder bij de luchthaven af te gaan halen, kwam de dood 
onverhoeds bij hem aankloppen. Door zijn plotseling heengaan laat hij een leegte achter die moeilijk zal 
kunnen worden opgevuld. Wij zullen je missen, Giovanni ! 


