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Jean-Pierre werd geboren als zoon van Jean Demeulemeester en Bertha Bourgeois. In het college St. Jozef 
volgde hij gedeeltelijk zijn schoolopleiding tot 1944. In dezelfde periode volgde hij ook de muziekacademie. 
Nadien ging hij op internaat naar de broeders te Oostakker en volgde de afdeling Coupeurs-Tailleurs in de 
technische school tot 1950. Zijn bepaalde broeders-leraars voor hem een voorbeeld geweest of werd hij 
geraakt door hun levenskeuze, in het congregatieboek staat vermeld dat hij op 8 december 1947 intrad in de 
congregatie en er op 19 maart 1950 zijn eerste professie aflegde. 

Als jonge broeder startte hij zijn activiteiten in de Technische school te Oostakker: van 1950 tot 1953. Van 
augustus 1953 tot januari 1955 deed hij zijn militaire dienst te Aalst. Nu was hij vrij voor een totale inzet. De 
congregationele verantwoordelijken zagen het wel zitten om hem naar Congo te sturen. Het zou een periode 
worden van 37 jaar met een onderbreking van vier jaar. 

In 1955 tot 1966 werd hij ingeschakeld in de pas opgerichte normaalschool en internaat in Moba 
(Boudewijnstad). Hier kon hij ook zijn muziekkwaliteiten ten volle gebruiken: hij gaf in de zes jaren les in 
notenleer en zangles. In het internaat richtte hij een orkestje op om de internen leerzaam en aangenaam bezig 
te houden. Maar met welke instrumenten? Die waren er niet! Hij schreef een (bedel)brief naar zijn vader en bij 
zijn eerstvolgende vakantie stond er thuis een koffer vol muziekinstrumenten voor hem klaar. Zijn orkestje 
oogstte veel succes in de wijde omgeving van Moba. 

In 1966 verhuisde hij naar Kalemie (Albertstad). Hij werd ingeschakeld in schoolcoördinatie en de afdeling 
textiel aan de technische school. Hij bleef er van 1966 tot 1968. Ook hier kwamen zijn muziekkwaliteiten te pas 
bij het bespelen van het orgel in de kerk van de Witte Paters. 

Van 1968 tot 1972 even een terugkeer naar België. Daar werd hij opnieuw ingeschakeld in de technische school 
te Oostakker. 

Opnieuw naar Zaïre voor een periode van 20 jaar: van 1972 tot 1992. Eerst in de normaalschool te Moba, dan 
naar de middelbare school te Lubuye-Kalemie en tenslotte naar de procure van het bisdom in Lubumbashi 
(Elisabethstad). 

In 1992 kwam br. Jean-Pierre terug naar België en ging wonen in het broederhuis te Oostakker. Muziek en 
administratie bleven hem boeien. Al snel werd hij aangesproken voor de begeleiding op het orgel in de 
parochies rondom, vooral in Sint-Bernadette te Sint-Amandsberg. Tenslotte werd hij de vaste orgelist in het 
Instituut en broederhuis. Dit heeft hij gedaan tot enkele maanden voor zijn dood. Wanneer zijn gezondheid het 
toeliet, kon je steeds op hem een beroep doen. Zo heeft hij jarenlang ‘s morgens en ‘s avonds br. Fons in de 
keuken vervangen zodat deze ook eens met vakantie kon gaan. Nog steeds bidden wij op de feestdagen het 
getijdengebed uit een boek dat br. Jean-Pierre voor de gemeenschap heeft samengesteld. 

Hij was ook jarenlang voorbidder en steeds paraat om het gemeenschapsgebed diepte en vorm te geven. Ook 
de rector kon op hem een beroep doen wanneer deze zijn conferenties liet uittypen om ze dan samenvattend 
en geïllustreerd aan de broeders in boekvorm aan te bieden. 

In de gemeenschap en vooral voor de pastoraal en liturgie zal hij gemist worden. 

Br. Staf Verhoeven 


