
 

BR TON COPPENS 
geboren te Boxtel op 4 oktober 1923 

overleden te Veldhoven 
op 13 juni 2015 

Antonius Adrianus Coppens werd geboren op 4 oktober 1923 in Boxtel. Zijn ouders waren Petrus Coppens en 
Hubertina Larmit. 

Zijn eerste levensjaren bracht hij door in Boxtel. Later verhuisde het gezin naar Schijndel. De oorlog brak uit en 
op 29 september 1944 werd het gezin zwaar getroffen door een V1 waarbij de moeder, twee broers en vier 
zussen om het leven kwamen. Zijn vader was al eerder overleden. Br. Ton verbleef toen in het noviciaat en 
werd pas na de begrafenis ingelicht. U kunt zich voorstellen dat dit zware verlies hem zeer getroffen heeft. Zijn 
familie heeft hem altijd zeer goed opgevangen. Tante Toos nam een voorname plaats in zijn leven. Als jongen 
van 5 á 6 jaar kwam hij daar regelmatig over de vloer. Voor br. Ton was het altijd een feest als hij één keer in 
het jaar naar oma, ome Toon en tante Lisa in Reusel op vakantie mocht. Tante Lisa was zijn lievelingstante. Hij 
speelde graag met de andere kinderen maar niet voor lang. Hij las liever en had altijd een boek bij zich. Vanaf 
1962 vierde hij kerst bij Tante Toos. Hij kwam dan wel op 2de kerstdag. Vele jaren heeft hij 1ste kerstdag gevierd 
bij br. Fons in Vessem. 

Op 8 september 1939 werd hij ingekleed en ontving de naam van br. Marius en op 8 september 1941 werd hij 
geprofest. Hij volgde de opleiding tot leraar aan de kweekschool in Dongen.  

In 1945 verhuisde hij als onderwijzer naar Rotterdam. Daar woonde hij 5 jaar en vertrok toen in 1950 naar 
Geldrop. Hier behaalde hij de lagere akte Engels.  

In augustus 1956 verhuisde hij naar Valkenswaard. Naast zijn taak als onderwijzer heeft hij zich vooral ingezet 
op muzikaal gebied. Hij was een bekwaam organist en begeleidde koren daar waar hij gevraagd werd. Zo heeft 
hij 36 jaar het koor begeleid in Westerhoven. Voor zijn muzikale verdiensten ontving hij in 2004 de gouden 
medaille van de Gregorius vereniging en in 2005 de Pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifici. Ook 
werd in Westerhoven veel aandacht geschonken aan zijn 90ste verjaardag. Volkomen verrast was er een mooie 
avond voor hem georganiseerd waarvan hij zeer genoten heeft. Omdat hij zo bescheiden was had het allemaal 
niet gehoeven maar toch... 

Na de opheffing van de communiteit bleven br. Ton en br. Willibald in Valkenswaard wonen. Zij konden het 
samen heel goed vinden. Samen zetten zij zich in voor de gemeenschap van Valkenswaard. Zij verzamelden 
kleding voor mensen in nood in  ’s-Hertogenbosch.  

Na hun verhuizing naar de Antwerpsebaan hebben zij een goede relatie met de buren opgebouwd. Na het 
overlijden van br. Willibald in 2004, wat een grote impact op hem had, onderhield br. Ton goede contacten met 
Jan en Annie Peels. Hij ging wekelijks op de donderdagavond bij hen op bezoek, dronk samen met hen een kop 
koffie en een borrel en keek samen tv. Elke morgen om negen uur belde hij Jan en Annie op. Hij liet de telefoon 
dan twee keer overgaan. Dat was een teken van leven en dat alles in orde was. Br. Ton, maar ook de broeders, 
zijn Jan en Annie Peels daar zeer dankbaar voor.  



Br. Ton bleef, ondanks dat hij alleen woonde, nauw betrokken bij het wel en wee van de congregatie. Hij kwam 
altijd op de provinciedagen. Hij bleef ook interesse houden voor zijn medebroeders. Vrij recent was hij nog in 
het broederhuis Depoorter bij de jaarlijkse familiedag waar ook de overleden broeders worden herdacht. Hij 
bezocht deze dagen trouw om op die manier br. Willibald te gedenken. 

Jaarlijks ging hij met zijn medebroeders op vakantie waarvan hij altijd met volle teugen genoot. Hij luisterde 
naar de vele verhalen van zijn medebroeders maar had zelf ook veel te vertellen onder het genot van een 
sigaartje en op zijn tijd een borreltje. Jammer vond hij wel dat zijn gehoor hem in de steek liet.  

Zijn lichamelijke toestand ging vrij snel achteruit. Bij de familiedag vertelde hij al dat hij pijn had aan zijn been. 
Hij had een wondje dat maar niet wilde genezen. Na een val thuis en enorme pijn aan zijn been werd hij 
opgenomen in het Maxima ziekenhuis in Veldhoven. Hij onderging een zware operatie waarna hij een been 
moest missen. Maar dat is, voor zover ik weet, nooit goed tot hem doorgedrongen.  

In het ziekenhuis ontving hij het sacrament van de zieken. Op 13 juni overleed br. Ton op 91-jarige leeftijd.  Br. 
Ton was 73 jaar lid van de congregatie van de broeders van onze Lieve Vrouw van Lourdes en heeft zich vooral 
ingezet op het gebied van onderwijs en muziek.  

Broeder Ton, de congregatie is je dankbaar voor alles wat je gedaan hebt voor ons en voor de medemens.  

Broeder Jan Klein Overmeen 

 


