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MAYEN (Matthieu-Joannes, werd
Gérard
genoemd), Broeder-missionaris van Scheut (Tilburg, Ned., 19.11.1880 - Sparrendaal, 19.2.1942).
Zoon van Gérard en van Roessel, Adrienne.
H i j trad in 1904 in het postulaat der Broeders
van Scheut te Sparrendaal, deed zijn noviciaat
te Scheut en sprak op 26 augustus 1906 zijn
eerste kloostergeloften uit. De 12e september
van het volgend jaar vertrok hij naar Kongo,
aan boord van de Leopoldville.
Hij was bestemd voor de Kasai-missie en arriveerde op
26 november te Hemptinne om er zijn eerste
vormingsmaanden door te brengen. In maart
1908 werd hij benoemd om met de Paters A.
Demol en Buytaert de nieuwe missie van Ndemba te helpen stichten. Hij trok er de eerste
voorlopige gebouwen op. In juni 1910 verhuisde
hij naar Luebo, om ook daar de nieuwe missie
te helpen oprichten. In augustus 1915 ging hij
terug naar Ndemba om er de kerk te bouwen.
Op het einde van 1916 werd hij verplaatst naar
Lodja, vanwaar hij in 1919 verhuisde naar
Hemptinne om er het werk van de drukkerij
op zich te nemen. In 1922 moest hij ziek naar
Europa terugkeren. Hij arriveerde te Scheut op
18 oktober. Naar Kongo zou hij niet meer teruggaan, daar de oversten op hem beroep deden
voor allerhande werken in de verschillende
huizen van de Congregatie in België en Nederland. Hij verbleef eerst te Antwerpen, vervolgens te Schilde, te Nijmegen en te Scheut,
om tenslotte terecht te komen te Sparrendaal,
waar hij op 19 februari 1942 overleed.
Onderscheiding: Gouden medaille van de Koninklijke
Orde van de Leeuw.
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