
 
Kruisheer Jan van Doren overleden 
 
 
Op zijn verjaardag overleed na een langzaam afnemende gezondheid kruisheer Jan 
van Doren in verzorgingshuis Sint Jan. Hij verbleef daar sinds april 2015, nadat hij uit 
Brazilië terugkeerde. 
 

Jan werd 2 juli 1931 in Boekel geboren en was de op één 
na oudste van een groot gezin. Zijn middelbare school 
volgde hij aan het Kruisherencollege in Uden en zo kreeg 
ook zijn betrokkenheid bij de Kruisheren vorm. Hij doorliep 
de nodige studies  en werd in 1953 geprofest in de Orde 
van het Heilig Kruis. Vijf jaar later werd hij priester gewijd  
in Uden door Mgr.Mutsaerts, bisschop van ‘s-
Hertogenbosch.. 
 
In juni 1960 werd hij uitgezonden naar Brazilië en was 
bijna 40 jaren werkzaam in Belém. Tussendoor is hij ook 
nog 12 jaar werkzaam geweest in Campo Belo.  
Zijn zorg ging met name uit naar de armen. Hun positie 
wilde hij verbeteren en heeft daar alles aan gedaan.  

Het tweede Vaticaans Concilie zorgde ook in Brazilië 
voor een grote verandering in het religieuze leven van 
de Brazilianen en van de religieuzen. Pater João Maria, 
zoals Jan in Brazilië genoemd werd, werd in 1971 Prior 
Provinciaal in Brazilië. De confraters werden in die tijd 
in beslaggenomen door vele praktische problemen rond 
armoede en gezondheid. Prior Jan bracht het gebed 
weer onder de aandacht voor de noodzakelijke 
geestelijke steun. Onder zijn confraters bezorgde hem 
dat de mooie bijnaam:  ‘Jan, d’n Engel’. 
 
Zijn leven stond in het teken van de armen, de minder 
bedeelden. Hij was geliefd bij iedereen die hij 
tegenkwam, zoals blijkt uit een mail van een 
parochiaan uit Belo Horizonte: ‘Vader João Maria was 
een onvergetelijke vriend, het was hier in de parochie 
van Santa Tereza dat hij het einde van zijn bediening 
uitoefende. Een heilige, goede en genereuze man.’ 
 
Hij kwam graag op zondag naar de Kruisherenkapel, de laatste jaren in een rolstoel 
voor zover zijn gezondheid dat toeliet. 
Op woensdag 8 juli is hij vanuit de Kruisherenkapel uitgedragen naar zijn laatste  
rustplaats  op de begraafplaats aan de Bronkhorst singel. 
Moge hij rusten in de vrede van de verrezen Heer. 
 


