
In memoriam Jan Hilhorst (19.11.1933 – 22.03.2020) 
  
Een bijzonder en geliefd mens is heengegaan. Jan was zachtaardig, geïnspireerd, 
creatief en initiatiefrijk van karakter.  
  
Jaren geleden is Jan via zijn vrouw Mariëlle met onze beweging in contact gekomen, 
in het bijzonder met de meditatiegroep te Hilversum die onder leiding stond en staat 
van Jan Tünnissen. Vele dagen en ook enkele weekends heeft hij met onze 
meditatiebeweging meegemaakt, waarbij hij steevast vooraan bij lezingen zat en een 
opname apparaat bij de spreker legde, zijn gehoor was niet zo goed. Mariëlle heeft 
verschillende malen voor ons de sacrale dans als activiteit verzorgd.  
  
Na de verhuizing van Jan en Mariëlle, inmiddels als getrouwd stel, naar Uden, heeft 
Jan de meditatiegroep te Uden gesticht en heeft deze lange tijd met liefde geleid.  
  
Jan was al tamelijk breekbaar door de nierdialyses die hij de afgelopen 5 jaar moest 
ondergaan. Hij heeft de Corona-golf in Brabant helaas niet overleefd.   
  
 
  
De laatste keer dat ik Jan mocht ontmoeten, was op 3 september 2019, toen br. John 
Martin Sahajananda en ik ter voorbereiding van een lezing in de Kruisherenkapel te 
Uden, bij zijn vrouw Mariëlle en Jan waren uitgenodigd voor het avondeten en waar 
we een geanimeerd gesprek hadden, onderwijl genietend van de heerlijke zalmtaart 
die Mariëlle had bereid. Jan had tezamen met zijn meditatiegroep de lezing te Uden 
georganiseerd.  Het was een heel bijzondere avond die ik niet licht zal vergeten, ook 
br. John was blij  met de bijzondere sfeer van die avond en de toegewijde aandacht 
van de deelnemers.  
  
Tot slot een gedicht van Jan uit zijn in 2018 verschenen bundel Schrijfsels vanuit 
hartstocht.  (Dabar-Luyten – Heeswijk isbn 978-90-6416-438-5) 
  
 ‘Zwaaien ten afscheid 
  
dat doet mij zo goed 

het is zo vol inhoud 
een à Dieu 
ten afscheid 
dan zien wij wel weer 
tot in het hiernamaals 
geloof het nu maar’ 
  
Namasté, Jan, het ga je goed. 
Toine van Os. 
  
Deelneming vanuit onze kapelgemeenschap: 
  
Dit naar ons gestuurde mooie en zo treffende In memoriam na het overlijden van 
Jan, delen wij verdrietig maar ook graag met u. 



Want vanuit bovenstaande beweging van Meditatie vanuit de Christelijke traditie is 
Jan namelijk de gedreven inspirator geworden van onze wekelijkse 
stiltebijeenkomst op de donderdagavond achter in de kapel. 
In november 2009 is Jan met een groep mede organisatoren, waaronder Mariëlle, 
deze bijeenkomsten gestart en heeft tot zes jaar geleden zijn maandelijkse “beurt” 
mooi vormgegeven. 
Wij zijn Jan nog altijd dankbaar voor zijn uitnodigend initiatief en medewerking, want 
aan het groeiende aantal deelnemers bij de meditatieve bijeenkomst valt af te lezen 
dat velen de stilte met elkaar willen delen. Het samen stil zijn verdiept je eigen stilte 
merkbaar en maakt zo mogelijk dat het rationele denken even opzij gezet kan 
worden, waardoor er ruimte kan ontstaan voor het ervaren van de essentie in ons 
bestaan, onze innerlijke leiding.   
  
Wij gedenken met een warm hart onze vriendelijke inspirator Jan en wensen Mariëlle 
veel sterkte met dit verlies. 
  
De werkgroep stiltebijeenkomst: 
Heddy Bodewes, Annemie Langius, Jacintha Bharos, Erick Mickers en Ineke 
Schlatmann. 
  
  
 


