
 

BR JAN PEPPING 
geboren te Heiloo op 12 december 1930 

overleden te Breda 
op 12 maart 2007 

De vele mensen die broeder Jan gekend hebben, zullen zich waarschijnlijk vooral zijn vermogen om contacten 
te leggen herinneren, zijn gemak om met mensen om te gaan, zijn opgewekte aard, zijn gastvrijheid. Het waren 
eigenschappen die hem bij de vervulling van de vele en verantwoordelijke taken waarvoor hij zich in de loop 
van zijn leven gesteld zag, goed van pas kwamen. Jan groeide op in de schaduw van de nog jonge, maar toen al 
imposante St. Willibrordusstichting te Heiloo en voelde zich geroepen om, juist zoals de daar werkzame 
broeders, zijn leven in dienst te stellen van God en de lijdende evenmens. Hij werd broeder-verpleger, 
werkzaam in ‘Voorburg’ te Vught, weldra in een leidinggevende en docerende functie en tenslotte als hoofd 
van de opleiding van verpleegkundigen. Ook binnen de congregatie werd een beroep gedaan op zijn 
bestuurlijke kwaliteiten. Zo was hij achtereenvolgens overste van ‘Voorburg’, van het nieuwe convent te Vught, 
van ‘Overdonk’ in Dongen en van het nieuwe Broederhuis ‘Glorieux’ aldaar. 

Het algemeen kapittel van 1985 koos hem tot algemene overste. Met het hem kenmerkende optimisme 
aanvaardde hij die taak; hij reisde rond, bemoedigde zijn broeders, maar wist ook, waar nodig, te corrigeren. 
Na bijna dertien jaar van zijn taak ontheven, keerde hij naar Dongen terug, waar hij eerst overste, later vicaris 
werd van het convent ‘Glorieux’. 

Hij was in die functie een goede steun voor de overste en verzorgde veel zaken op financieel, verpleegkundig 
en geestelijk gebied. Hij was o.a. ook lid van de activiteitencommissie, stimuleerde de activiteiten in huis en 
ook als vakantiechauffeur zal hij zeker worden gemist. 

Voor zijn familie was broeder Jan een bijzondere oom, met wie neven en nichten graag te doen hadden. Hij 
leefde mee en volgde hen met veel belangstelling. 

Hij hield van ontspanning en gezelligheid en ging graag met zijn vrienden naar de thuiswedstrijd van PSV in 
Eindhoven. 

Toen kwam de griep in ons huis. Ook broeder Jan werd erdoor getroffen. Een agressieve longontsteking was 
het gevolg en na een week van kunstmatig leven is hij op maandag 12 maart bezweken. 

Een markante broeder ging van ons heen. Zijn trouw beleefd broederleven staat garant voor een geluk dat 
geen grenzen kent. Op 17 maart hebben wij broeder Jan Pepping – broeder Adelbertus – in de Laurentiuskerk 
te Dongen in een plechtige uitvaartviering herdacht. Broeder Jan rust nu te midden van zijn medebroeders op 
het kloosterkerkhof te Dongen. 

Belgische hulde aan Br. Jan Pepping 

Ook al kwam hij uit het ‘hoge’ noorden en ook al was hij de algemene overste, toch ervaarden de Belgische 
broeders Br. Jan als iemand uit hun midden. 

Na zijn verkiezing tot algemeen overste verhuisde Br. Jan in 1985 van Nederland naar België. De aanpassing 
verliep moeiteloos. Hij was een eenvoudige man die gemakkelijk de gevoelens van zijn medebroeders 



verstond. Hij toonde zich een echte ‘vader’ bij wie de broeders altijd hun verhaal kwijt konden. Als algemeen 
overste kweet Jan zich zorgvuldig van zijn taak. Steeds trok hij aan de wagen om de zaken vooruit te helpen. 

Br. Jan toonde een nooit aflatende belangstelling voor de mensen die hij had leren kennen. Het is een 
eigenschap die past bij iemand die gekozen had om verpleger te worden. En zo bleef Jan, ook nadat hij in 1998 
weer naar Nederland was teruggekeerd, tot aan het onverwachte einde in maart 2007. 

Op 17 februari van dit jaar zaten wij voor het laatst met hem aan tafel. Br. Jan kwam, naar goede gewoonte, 
deelnemen aan het feest van “de Kromme Boom” in Oostakker. Hij vernam dan hoe het ging met het project, 
de bewoners en de gasten. “Hoe gaat het er mee?” was het eenvoudige maar typerende zinnetje waarmee Jan 
bij iedereen een glimlach op het gelaat toverde. 

De broeders van de Belgische provincie zijn dankbaar voor wat Br. Jan ook voor hen heeft betekend. 

Namens de Belgische provincie 


