
 

BR TINY VAN DE VEN 
geboren te Helvoirt op 2 augustus 1927 

overleden te Dongen 
op 23 april 2006 

Tiny groeide op in een zéér godsdienstig gezin; een oom en tante waren kloosterling. Deze omstandigheden 
zullen zeker medebepalend zijn geweest in zijn keuze voor het klooster. Hij koos voor de Broeders van Onze-
Lieve-Vrouw van Lourdes – de Broeders van Dongen – die in zijn geboortestreek werkzaam waren. In 1941 
werd hij juvenist, op 8 december 1943 werd hij novice en kreeg toen de kloosternaam Broeder Crescentius. 
Later werd hij Broeder Tiny genoemd. 

Broeder Tiny ging werken in de kleermakerij in Dongen, waar hij het vak van zijn vader leerde. Hij behaalde het 
diploma Kleermaker Gezel A. Dat hij een vakman was bleek o.a. uit de creatie van prachtige paramenten naar 
ontwerp van Br. Amator. In 1950 verhuisde Br. Tiny naar het Sint-Jozefhuis in Den Bosch waar een paar 
honderd voogdijpupillen, wezen en halfwezen thuis waren. Hij kreeg er de zorg voor een groep jongens. Hij 
bleek over een natuurlijk gezag te beschikken, had feeling voor opvoedkundig werk. Zijn diploma’s: 
Kinderbescherming A en B en Heilpedagogiek getuigen hiervan. 

In 1964 kwamen deze eigenschappen ook van pas op het juvenaat Mariaoord in Vught, waar hij surveillant 
werd. 

Na de opheffing van het juvenaat keerde hij in 1969 terug naar het Sint-Jozefhuis en verhuisde later met het 
convent naar de Graafseweg. In die tijd werd hij gekozen tot lid van het provinciaal bestuur en hij was 16 jaar 
lang lid daarvan. Na zijn pensionering in 1987 werd hij overste van Huize Voorburg in Vught en verhuisde als 
overste met het convent Voorburg naar de Loonse Baan. In 1999 werd ook deze communauteit opgeheven en 
kwam hij naar Dongen. 

De problemen van de ouderdom werden nu merkbaar. Op 8 december jl. vierde hij zijn diamanten 
professiefeest. Drie dagen later werd hij getroffen door een herseninfarct. Maanden verkeerde hij, omringd 
door de intensieve zorg van onze ziekenafdeling, in een uitzichtloze situatie.  Op 23 april jl. werd hij uit zijn 
lijden verlost en mocht hij binnentreden in het geluk van het eeuwig leven bij God. 

Op vrijdag 28 april hebben wij in een plechtige uitvaartviering, afscheid genomen van een stille, zeer 
gedienstige en rustige werker. Hij werd begraven op ons kloosterkerkhof in Dongen. 

Moge Broeder Martinus, Franciscus Maria van de Ven rusten in Vrede. 


