
 

BR THEO DERKSEN 
(Theodorus Henricus) 

 
geboren te Stokkum (NL.) op 19 november 1933 

overleden in Broederhuis Depoorter te Eindhoven 
op 4 januari 2023 

In de avond van dinsdag 4 januari 2023, in aanwezigheid van een huisgenoot overleed onze medebroeder 
Broeder Theo Derksen. Hij werd geboren in Stokkum op 19 november 1933. Vanaf 1952 was hij een trouw lid 
van de Congregatie van de Broeders van O.L. Vrouw van Lourdes en gedurende vijftig jaar werkzaam op Curaçao. 

Op jonge leeftijd ging Theo naar het juvenaat en werd novice op 8 september 1950. Op 15 augustus 1952 legde 
hij zijn eerste kloostergeloften af. Vervolgens slaagde Theo in 1955 voor zijn onderwijsakte waarna hij werd over- 
geplaatst naar Rotterdam. Na enkele jaren ging hij terug naar Dongen naar huize Glorieux om vervolgens twee 
jaar later te worden uitgezonden naar Curaçao. Op 19 augustus 1962 kwam hij daar aan. Vele jaren was hij 
werkzaam in het onderwijs, terwijl hij zich verder bekwaamde door het volgen van cursussen Godsdienst en 
Wiskunde. Op een gegeven moment stopte Br. Theo met het geven van wiskundelessen om zich meer toe te 
leggen op het geven van godsdienstlessen en het ontwikkelen van leermethodes op dit gebied voor het 
voortgezet onderwijs. Tot juni 2012 was Br. Theo - met een korte onderbreking van drie jaar om in Spanje 
novicemeester te zijn - werkzaam op Curaçao. 

Broeder Theo heeft nooit verzwegen hoe blij hij was broeder te zijn geworden in onze Congregatie. Hij vertelde 
graag en nam de tijd uitvoerig te verhalen over vele gebeurtenissen in zijn familie en over zijn vele bezigheden 
op Curaçao. Ook vertrouwde hij zijn belevenissen toe aan het papier door het schrijven van lange verhalen. Hij 
is lang de motor geweest van de verenigde moeders van jonge drugverslaafden, 'Yukondro'. Zelf trok hij met zijn 
pick-up, beladen met broodjes, soep en drankjes door de wijk waar hij, op de plekken waar de verslaafden zich 
ophielden, alles uitdeelde en een praatje met ze maakte. Hij wist ze allemaal te vinden. Deze activiteit is mede 
ontstaan dankzij de ervaring die br. Theo tijdens zijn periode in Spanje heeft opgedaan. Vele jaren was hij 
verbonden aan 'Nos'tei pa Yuda', een vereniging die zich het lot aantrok van de drugverslaafden. Drecha Kas, een 
andere vrijwilligersvereniging zette zich in voor het opknappen en/of bouwen van huisjes voor slecht behuisden. 
Bovendien was br. Theo de grote animator van de Sint Egidio groep, die regelmatig samenkwam en nog steeds 
samenkomt om te bidden en te mediteren om van daaruit hun sociale werkzaamheden te verrichten. Br. Theo 
stond ook mee aan de wieg van de bouworde op Curaçao. Naast al deze activiteiten had hij bovendien nog tijd 
voor wandelingen in de natuur en voor het nemen van een duik in de baai van Jan Thiel. Hij was immers een 
grote natuurliefhebber. 

Alle eer komt hem toe voor het vele sociale werk dat hij heeft ondernomen en waaraan hij met eigen kracht veel 
heeft bijgedragen, voornamelijk na zijn pensionering als leraar. 

Als blijk van waardering en erkenning ontving br. Theo de hoogst mogelijke onderscheiding van de Overheid van 
Curaçao het Crus di Mérito di Kursou, ofwel het Kruis van Verdienste van Curaçao. 

Eén van de meest karakteristieke kenmerken was zijn betrokkenheid op alles en iedereen en zijn deelname aan 
van alles op velerlei gebied. Br. Theo was een dankbaar man en erg gesteld op gezelschap van medebroeders en 
familie. Met alle respect voor de eigenheid van iedereen, zag br. Theo graag dat men in gezamenlijkheid tot een 



vormgeving kwam in het gemeenschapsleven, in het gebed, bij maaltijden en ontspanning. Hij nam overal aan 
deel, vakanties, uitjes van kortere duur, bezinningsdagen, cursussen, enz. enz. Hij leefde met alles erg mee. Hij 
had veel bewondering voor wat zijn medebroeders her en der realiseerden. Wonderbaarlijk, en dat typeert hem 
echt, was zijn deelname aan het bezoeken van kerststallen in de omgeving van Eindhoven enkele dagen voor zijn 
dood nog, toen hij de reis naar de Eeuwige vermoedelijk al begonnen was. 

Br. Theo zag in dankbaarheid terug op zijn verleden en dat van zijn geliefde Congregatie. Ook al namen zijn 
krachten af, hij beleefde met passie zijn broeder zijn en wilde daarvan getuigen tot op de laatste dag. 

De uitvaart vond plaats in de kapel van Huize Glorieux in Eindhoven waarna de teraardebestelling geschiedde op 
het broederkerkhof in Dongen, op woensdag 11 januari 2023. 

Uw blijken van belangstelling en meeleven bij het overlijden en afscheid van onze beminde medebroeder worden 
door zijn familie en medebroeders zeer gewaardeerd. 

Familie Derksen en Broedergemeenschap Depoorter. 

 

 

 


