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UDEN
(VAN)
(Louis-Leonard-Marinus),
Missi onaris van Scheut (Bokstel, N. Brah., Ned.,
25.8.1887 - Sparrendaal, 26.3.1950). Zoon van
Jan-Bernard en van Rutten, Joanna-Elisabeth.
Na zijn humaniora-studies en deze van de
wijsbegeerte b i j de Paters Dominikanen te
Heeswijk, trad h i j in 1910 in het noviciaat te
Scheut, waar hij op 8 september 1911 zijn eerste
kloostergeloften aflegde. H i j werd priester gewijd op 25 oktober 1914 en kon in januari
1915 uit Liverpool naar Kongo afvaren. H i j wa6
bestemd voor het apostolisch vikariaat van
Kongo en bracht enkele maanden door te Kangu, vanwaar h i j ' naar het Leopold II-meer-distrikt gestuurd werd. H i j arriveerde te Inongo
op 24 oktober 1915 en werd er bestuurder van
de school. H i j maakte er zelfs een begin van
een Latijnse school of kollege, waaruit later het
klein seminarie zou groeien. Begin 1925 moest
h i j ziek naar Europa terugkeren, waar h i j in
maart aankwam. Nadat h i j enigszins hersteld
was, werd hij aangesteld als bestuurder van
de Broeders te Scheut. Vanaf 1928 bekleedde h i j
verschillende ambten in de huizen van de ICongregatie in Nederland : professor te Nijmegen
en te Sparrendaal, geestelijke leider van de
Broeders te Sparrendaal, in 1936 opnieuw te
Nijmegen en in 1937 terug naar Sparrendaal
als prefekt van de studenten. H i j overleed te
Sparrendaal op 26 maart 1950.
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