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DAMIÀENS (Pieter-Jan), Broeder-missionaris
van Scheut (Maaseik, 1.2.1876 - Schilde, 7.3.
1961). Zoon van Léonard en Verheyen, Maria.
In 1909 trad hij in het postulaat der Broeders
te Scheut, waar hij na zijn noviciaat zijn eerste
kloostergeloften uitsprak op 25 maart 1911.
Daarna verbleef h i j nog enkele tijd te Eindhout, tot hij op 8 februari 1913 mocht afreizen
naar Kongo. H i j was bestemd voor de apostolische prefektuur van Opper-Kasai en arriveerde
op 19 april te Sint-Jozef-Luluaburg. Vandaar
werd hij naar Merode gestuurd, waar hij op
6 mei aankwam. Op 1 april 1914 verhuisde h i j
naar de missie van Luebo en in augustus naar
Sint-Trudo bij Lusambo. In juli 1916 trok hij
naar ICabinda, vanwaar hij in december 1917
naar Katende gestuurd werd. Op 20 november
1921 was hij weer te Sint-Trudo. In december
1923 werd hij overgeplaatst naar Ndekesha,
In al deze missieposten kon hij zich als schrijnwerker ten zeerste verdienstelijk maken. Begin
1927 keerde hij voor een rustjaar naar Europa
terug. H i j was de 24e februari te Scheut en in
januari 1928 vertrok hij opnieuw naar Kongo,
H i j werd naar Katende gezonden. Van mei tot
augustus verbleef hij te Kabwe, waar toen het
klein seminarie in opbouw was en men zijn
diensten nodig had, In 1931 kwam hij naar de
missie van Kabwe. Twintig jaar zou hij daar
doorbrengen, tot hij in 1951 benoemd werd te
Kasangayi. Hij werkte nog twee jaar te Tshidimba, om tenslotte in 1960 definitief naar België
terug te keren, Hij nam zijn intrek in het
rusthuis te Schilde, waar hij op 7 maart 1961
overleed.
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