
 

BR PIET STEVENS 
geboren te Asten op 14 oktober 1928 

overleden te ’s-Hertogenbosch 
op 18 maart 2014 

Broeder Piet is geboren in Asten als zoon van Petrus Stevens en Johanna Janssen. Hij groeide op in Asten en 
vertrok als 14-jarige jongen naar het juvenaat in Dongen. Na zijn noviciaat, dat hij begon in augustus 1944, 
legde hij zijn eerste geloften af op 8 december 1946.  

Na een klein jaartje Dongen verhuisde br. Piet in 1947 naar de St. Willibrordusstichting in Heiloo waar hij ging 
werken in de psychiatrie.  Dat duurde echter maar kort want hij werd in 1948 alweer overgeplaatst naar Huize 
Voorburg in Vught. Naast zijn werk in de psychiatrie studeerde br. Piet. Hij behaalde het diploma 
ziekenverpleging B. Daarna behaalde hij nog de diploma’s kinderbescherming A en B.  

In 1960 verhuisde hij weer naar Heiloo. Daar studeerde hij vervolgens Sociale Pedagogiek. In 1969 behaalde hij 
het diploma Docent Verpleegkunde. Vele jaren gaf hij les in verpleegkunde aan jonge mensen. Hij deed dat erg 
graag en met veel verve. 

Hij had veel op met deze jongeren en probeerde hen het vak verpleging bij te brengen zodat het mensen 
werden met hart voor hun werk. Want dat stond bij hem voorop: de minderbedeelde mens helpen in al zijn 
ellende. De verpleging en verzorging moesten goed gebeuren tot in de kleinste details en met alle respect voor 
de mens als persoon. Hij wist dat op deze jongeren over te brengen. Vele jongeren hebben van hem les mogen 
ontvangen. 

Het moet zo rond eind jaren 1980 begin 1990 geweest zijn dat br. Piet actief geworden is in de parochie in 
Egmond. Vele jaren heeft hij daar samen gewerkt met pastor Nico Knol die hier vandaag voorgaat in de 
uitvaartdienst. Hij zal over die periode meer kunnen vertellen dan ik. 

In 2005 vertrok br. Piet naar ’s-Hertogenbosch omdat het huis in Heiloo opgeheven werd. Hij wilde graag naar 
’s-Hertogenbosch. Hij was daar al verschillende keren geweest om te overnachten en bovendien wilde hij zich 
nog nuttig maken in een parochie van de stad. 

Nadat hij een beetje gesetteld was ging hij op zoek en kwam terecht in deze kerk, de H.H. Hartenkerk. Hier was 
hij zeer welkom omdat onze kerk toen geen vaste priester meer had en afhankelijk was van emeriti en de 
paters kapucijnen die de diensten verzorgden voor zover dat mogelijk was. 

Br. Piet kon en wilde graag bijspringen daar waar het nodig was. Hij heeft veel avondwakes en veel uitvaarten 
verzorgd. Bereidde de diensten zorgvuldig voor. Ging naar de familie om de dienst af te spreken en de nodige 
informatie te verzamelen die hij dan in zijn overweging gebruikte. 

Hij deed dat altijd heel nauwkeurig. Bereidde de diensten tot in de puntjes voor. Na de dienst ging hij mee naar 
het kerkhof of het crematorium. De nabestaanden waren altijd erg positief over de manier waarop hij de 
diensten deed. Vaak ging hij enkele weken na een uitvaart nog eens bij de familie langs.  

In de weekendvieringen was hij acoliet en was koster als dat nodig was.  



Onze kerk, de H.H. Hartenkerk, is br. Piet erg dankbaar voor alles wat hij hier gedaan heeft. Tot september 
2002 was hij actief. Toen nam hij afscheid van de vrijwilligers van deze kerk bij wie hij erg goed stond 
aangeschreven. 

De gezondheid van br. Piet was erg broos. Jarenlang heeft hij er mee gesukkeld. Hij hield zich aan de 
voorschriften van de arts. Was daarin precies en secuur.  

Broeder Piet, jij was een bijzonder mens. Dat beeld van jou, die herinneringen willen wij levend houden. Wij 
ontsteken een lichtje voor jou broeder Piet. 

Dank voor alles. 

Broeder Jan Klein Overmeen 


