
OOSTEN van Piet 

 
 
 

         10-11-1925: geboren te Voorburg 
         08-09-1947: 1e professie te Meerssen 
         15-03-1953: priesterwijding te Oirschot 
         15-05-2002: overleden te Valkenburg; 

begraven te Schimmert 

 
 

"Mijn herder is de Heer,  
het zal mij nooit aan iets ontbreken" 

[Ps.23] 

 

Op 15 mei 2002 overleed in Valkenburg, 
voorzien van het sacrament van de zieken onze confrater 

 
PIET VAN OOSTEN 

montfortaan 

 
             Piet van Oosten werd op 10 november 1925 in Voorburg geboren. 

 
             Hij begon zijn middelbare studies in Leiden en voltooide ze in Schimmert; hij ging daarna naar 
het noviciaat van de Montfortanen in Meerssen en legde daar op 8 september 1947 de eerste 
geloften af. Zijn filosofische en theologische studie in Oirschot werd bekroond met de 
priesterwijding, die op 15 maart 1953 toegediend werd door mgr. W. Diepen, bisschop van Den 
Bosch. 

 
             In Leiden studeerde hij wiskunde om zich zo te bekwamen in het vak, waarin hij vele jaren in 
Schimmert leraar zou zijn. Toen hij gebruik kon maken van vervroegde uittreding werd hij op het 
generalaat van de montfortanen assistent-archivaris en keerde een jaar later naar Beresteyn, 
Voorschoten, terug om er econoom, plaatsvervangend overste en tenslotte overste te zijn. Ondanks 
de handicap van een ondermijnende ziekte bleef hij daar tot het einde, als een kapitein op een 
zinkend schip. 



             Tenslotte keerde hij naar Schimmert terug voor een verdiende oude dag. Toen hij meer zorg 
nodig had, kon hij naar het zorgcentrum Vroenhof in Valkenburg. 

 
             Piet was een van de stille confraters, een man van weinig woorden, die echter tot vele daden 
bereid was ten einde toe. Vooral om zijn vriendelijke trouw, bekende bescheidenheid en grote 
beschikbaarheid mogen we hem met sympathie en dankbaarheid in onze herinnering bewaren. 

 
             Goedig en mild in zijn oordeel heeft hij zich levenslang ingezet voor de Nederlandse provincie 
van de montfortanen. Klagen deed hij niet en daarom hebben we nooit helemaal kunnen peilen hoe 
ernstig ziek hij al jaren was. Hij wilde niemand tot last zijn. Hij was tevreden met een bescheiden 
plaats. Na een langdurige ziekte en na een terugkeer naar Schimmert kwam hij in Vroenhof terecht 
om daar op een pijnlijke wijze zijn trouw te voltooien. 

 
             Beste Piet, lang is de laatste weg geweest, groot jouw trouw als montfortaan. We danken je 
van harte voor je verborgen leven in onze gemeenschap. In gebed nemen we afscheid van jou in de 
plechtige uitvaartmis, die we op woensdag 22 mei 2002 om 10.30 uur in de kerk van de H. Remigius 
in Schimmert zullen houden. Aansluitend vindt de begrafenis plaats op ons kloosterkerkhof op de 
Bies. Beste Piet, rust in vrede voor altijd. 

 
Oirschot, 16 mei 2002   

ook namens de familie, Ch. Voncken s.m.m. 
provinciaal 

 
 
 

Bij de uitvaart van pater P. VAN OOSTEN  

op 22 mei 2002 

 
             Als in pater Piet van Oosten een gaaf, geliefd leven van ons heengaat, is een In Memoriam 
niet moeilijk. Je kunt met rechte rug ervan getuigen en je hoeft nergens om heen te draaien of 
tactische woorden te gebruiken zoals dat vaker gebeurt. 

 
             Zeker, weemoed en pijn zijn er om een stille kracht, om een lieve confrater, om een fijn 
familielid, om de mens pater Piet van Oosten, maar ook en vooral, dankbaarheid om wat hij was en 
voor wat hij ons in zijn leven gegeven heeft. 

 
             Geboren te Voorburg op 10 november 1925, ademde hij in zijn gezin en in een bloeiende 
parochiegemeenschap toentertijd zoveel geloof in, dat hij na een voltooide HBS-opleiding, de Schola 
Carolina wilde volgen om priester te worden. Van daaruit kwam hij naar Schimmert, werd 
montfortaan in 1947 en ontving hij de priesterwijding te Oirschot op 15 maart 1953. 

 
             Je kunt niet zeggen dat Piet een briljant student was, maar waar hij zijn tanden in zette, wat 
hij als opdracht moest doen, werd met taaie volharding gedaan. Zo was zijn levenslijn. Plichtsbesef, 
verantwoordelijkheidsgevoel, 100% toewijding aan een opgedragen taak waren kenmerken voor zijn 
persoon. 

 
             Toen hij volledig vakbekwaam was na zijn studie aan de Leidse universiteit kwam hij naar het 
montfortaans klein-seminarie te Schimmert om er wiskunde te doceren. Voor de leerlingen was het 



een verademing, omdat hij eenvoudig en helder wist uit te leggen. Maar dat niet alleen. Wat je niet 
bij hem vermoedde, werd wél gedaan! 

 
             Mentor zijn bij sport en spel met fluit en chronometer, op voetbalveld en jeux publics, 
onverstoorbaar maar met blij gemoed en beslist leiding gevend aan jeugdig geweld. 

 
             Bij de opheffing van het onderwijs op St.-Marie was hij de graag geziene docent op de MAVO 
te Schimmert en het Sophianum te Vaals en Gulpen. Ook daar maakte hij naam door zijn gedegen, 
trouwe aanwezigheid en kundigheid, zelfs zó dat hij het conrectorschap kreeg aangeboden. Voor 
hem was dat te veel van het goede. Hij weigerde omdat hij zich overvraagd voelde. 

 
             Hij was geen theoreticus, maar iemand die graag in zijn vrije tijd zijn handen gebruikte in 
tuinonderhoud, borduren, knutselen en lezen; hij sneed zelf de beelden van onze kerstgroep. Dat 
lesgeven meer opdracht was dan hobby bleek wel uit het feit dat hij in 1984 vervroegd uit het 
onderwijs stapte in de zog. VUT! 

 
             Onverwijld trok hij naar Voorschoten om daar zijn diensten aan te bieden. Hij kon er meer 
priester zijn in regelmatige assistentie in de omgeving van zijn geboortestreek, hij kon er werken in 
het park, hij kon een handje toesteken bij het economaat, toezien op de financiën van de 
montfortanen en zeker van nabij het wel en wee volgen van zijn familie die hij zeer liefhad. 
             In 1995 werd hij ziek, ongeneeslijk ziek: zijn laatste uiterst vruchtbare periode. In zware kuren 
was het vallen en opstaan, kunnen en niet kunnen, strompelen en gaan.  

 
             In 1998 aanvaardde hij, na de dood van pater Jo Corbey, ondanks zijn ziekte, de taak als 
overste van Beresteyn, met als opgave het leven daar zo leefbaar mogelijk te houden en mee te 
denken over de beëindiging van de montfortaanse aanwezigheid te Voorschoten. Ik heb hem daar 
gezien, gastvrij, rustig maar o zo moe te midden van een groot, leeg huis, waar iedere confrater nog 
kon meenemen wat van zijn gading was. Ik was er zelf kapot van en hoopte dat deze toestand niet 
lang meer zou duren. 

 
             Op 15 mei van verleden jaar kwam hij naar Schimmert terug, blij dat hij rust en zorg gevonden 
had bij ons. 

 
             Eigenlijk, al klinkt het tegenstrijdig: een mooi jaar samen. Tot onze verbazing vernieuwde hij 
zijn rijbewijs, ging met de auto nog op stap, ging naar de zusters in Hulsberg op assistentie, 
protesteerde tegen elke bijzondere zorg, puzzelde, borduurde, ontving zijn familie, was veel in onze 
kapel en geïnteresseerd in wel en wee van iedereen. Eten bleef voor hem een kruis, maar zelf genoot 
hij zichtbaar van de kleine dingen van het gemeenschapsleven. 

 
             Tot het niet meer ging! Op zijn eigen verzoek waren we op 6 maart met de familie en de 
gemeenschap rondom hem in een ontroerende ziekenzalving.  

 
             Zelfverzorging werd heel moeilijk, zodoende dat hij vroeg om naar Vroenhof te gaan, waar we 
hem samen op 2 april naar toe gebracht hebben. Ook dáár was hij de lieve, stille aanwezige tot hij 
woensdag 15 mei onder heftige pijnen stierf. 

 
             'Hoe gaat het Piet?' en altijd hetzelfde antwoord: 'Goed, alleen ben ik 's avonds kapot'. Dat 
hoeven we niet meer te vragen. Hij die vrede was, rust nu in Hem die gezegd heeft: Mijn vrede geef 
Ik je, vrede zoals Ik alleen die geven kan.' 

G. Op 't Veld 



Pro Nostris mei 2002, pag 62 vv. 

 
 
 

Met dankbaarheid denken we terug aan 

 
Pater Piet van Oosten 

Montfortaan 

 
Pater van Oosten werd op 10 november 1925 geboren in Voorburg. Hij begon zijn middelbare studies 
in Leiden en voltooide ze aan het montfortaans klein-seminarie in Schimmert. Hij begon het noviciaat 
in Meerssen en werd er door zijn eerste geloften Montfortaan op 8 september 1947. Zijn studies in 
Oirschot aan het groot-seminarie werden op 15 maart 1953 bekroond door de priesterwijding. In 
Leiden studeerde hij wiskunde en doceerde dit in Schimmert waar hij vele jaren leraar zou zijn. Na de 
sluiting van Schimmert was hij nog docent aan het Sophianum in Vaals. 

 
Hij kon gebruik maken van de vervroegde uittreding en stelde zich toen een jaar ter beschikking van 
het generalaat te Rome als assistent-archivaris. Hij keerde toen terug naar Voorschoten, Huize 
Beresteyn, waar hij econoom en overste was. Ondanks de handicap van een ondermijnende ziekte 
bleef hij tot het huis gesloten werd. Tenslotte keerde hij terug naar Schimmert voor een verdiende 
rust. Toen hij meer zorg nodig had kon hij naar het Zorgcentrum Vroenhof in Houthem-Valkenburg. 
Hier overleed hij op 15 mei 2002. 

 
Piet was een man van weinig woorden, die echter tot vele daden bereid was. Vooral om zijn 
vriendelijke trouw, bescheidenheid en grote beschikbaarheid bewaren we een sympathieke 
herinnering aan hem. Hij was een vrome en biddende priester. 
Goedig en mild in zijn oordeel heeft hij zich levenslang ingezet voor de Nederlandse Montfortaanse 
provincie. We hebben nooit kunnen peilen hoe ernstig zijn ziekte was, hij klaagde niet en wilde 
niemand tot last zijn. 
Op een voorbeeldige wijze heeft hij zijn lijden gedragen. In Vroenhof is hij van Pasen naar Pinksteren 
gegaan. Een korte tijd, waarin hij indruk maakte bij de medewerkenden. We zijn allen, vooral de 
verzorgsters van afdeling 1, zeer dankbaar voor hun respectvolle verzorging. Als Montfortanen 
danken wij ook zijn familie die hem zo liefdevol nabij was. 
Op voorspraak van Maria en de H. Montfort bidden wij dat hij voor ons ten beste zal spreken bij God. 

Dat hij ruste in vrede. 

 
 
 

  



 

OOSTEN van Piet C.C. Pater 
                                     Nationaliteit: Nederlander 
Geboren : 10-11-1925 te Voorburg in Nederland 
Ingetreden : 1946 te Meerssen in Nederland 
Eerste geloften: 08-09-1947 te Meerssen in Nederland 
Eeuw. geloften: 08-09-1952 te Oirschot in Nederland 
Priesterwijding: 15-03-1953 te Oirschot in Nederland 
Gewijd door: Mgr. W. Mutsaerts, bisschop van Den Bosch 

 
                     ***HUMANIORA/VAKSCHOOL*** 

 
Niet montfortaans 1942-1945 te Leiden in Nederland 

 
                       ***HOGERE STUDIES*** 

 
Filosofie 1947-1949 Oirschot Nederland 
Theologie 1949-1953 Oirschot Nederland 
Universiteit 1953-1963 Leiden Nederland Wiskunde 

 
                    ***IN DIENST VAN DE CONGREGATIE*** 

 
1953-1963 Voorschoten Ber. Nederland Student wiskunde te Leiden 
1963-1984 Schimmert Nederland Leraar wiskunde 
1984-1985 Voorschoten Ber. Nederland VUT + ass.archiv.te Rome 
1984-1985 Rome Italië Assistent archivaris 
1985-1990 Voorschoten Ber. Nederland Econoom 
1990-1994 Voorschoten Ber. Nederland Plaatsvervangend overste 
1994-1997 Voorschoten Ber. Nederland Herbenoemd Pltsv.Ov+econ. 
1997-1998 Voorschoten Ber. Nederland Herbemoend Pltsv.Ov+econ. 
1998-2001 Voorschoten Ber. Nederland Overste 
2001-2002 Schimmert Nederland rustend 

 
Overleden op 15-05-2002 te Valkenburg in Nederland 
Begraven te Schimmert in Nederland 


