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Ridder in Orde van Oranje Nassau 

Geboren 3 september 1937 te 's-Gravenhage 
Overleden 22 augustus 2010 te Heeswijk 

Na zijn middelbare schoolopleiding in Heemstede 
en Den Haag trad Piet op 1 7 september 1 955 
in bij de abdij van Berne en ontving de klooster
naam Simplicius. Op 17 september 1957 deed 
hij de tijdelijke gelofte en de plechtige professie 
op 17 september 1960. Subdiakenwijding 17 

december 1960, diakenwijding 18 maart 1961 en 
priesterwijding 16 juli 1961 . 
Het jaar daarna ging Piet in Rome aan de 
Gregoriana kerkgeschiedenis en Oosterse the
ologie studeren. In 1966 promoveerde hij cum 
laude op Leonhard Goffiné. Hij was docent aan 
het Theologisch Instituut Eindhoven en geduren
de dertig jaar bij de Vlaamse priesteropleiding van 
AGRIPO. 
Van 1971 af droeg hij ook bestuurlijke verant
woordelijkheid binnen de abdij. Als raadslid 
(1971 ). subprior (1979). prior (1994) en tenslotte 
als abt. Op 2 februari 2001 werd hij voor zes 
jaar abt gekozen van de canonie van Berne. Op 
grond van zijn diepgevoeld verlangen naar ware 
eenheid onder de volgelingen van Christus koos 
hij de wapenspreuk "dat allen één zijn". 
Vanaf 1970 zette Piet zich ook in voor de oecu
mene en de band met het christelijk Oosten. 
Hij was betrokken bij de redactie van tijdschrif
ten, bij besturen en beleidscommissies. Voor de 
Oekraiense katholieken was hij een geliefd pas
tor en hij was een gedreven voorganger in de 
Byzantijnse liturgie. 
Ten behoeve van de vervaardiging en versprei
ding van de liturgische uitgaven van de abdij 
was hij 15 jaar lang voorzitter van de Werkgroep 
Liturgie Heeswijk. 
Op grond van zijn grote talenkennis is hij diverse 



malen als tolk betrokken geweest bij generale 
kapittels. Hij was lid van de Historische Commissie 
van de orde en van 2003 -2006 lid van het defini
torium. Deze talenkennis stelde hem ook in staat 
om met vele mensen in binnen- en buitenland 
(pastorale) contacten te onderhouden. 
Ondanks zijn fijnzinnig en scherp gevoel voor 
humor was Piet soms ook somber en in zichzelf 
gekeerd. Hij had geen optimistische kijk op het 
leven en ervoer het eerder als een, bij tijd en wijle 
te zware, opdracht. Maar hij leefde op, en mis
schien wel ten volle, in zijn pastoraat, de (oos
terse) liturgie en de kerkgeschiedenis. Hij vond 
het heerlijk om over zijn vak te vertellen en het te 
doceren en hij deed dat met verve, humor, met 
grote kennis van zaken en vaak ook anekdotisch. 
Op 14 juli werd hij getroffen door een groot her
seninfarct. Spoedig erna werd een dodelijke 
onbehandelbare ziekte geconstateerd. Na de zie
kenzalving op 2 augustus, is hij op 1 0 augustus 
terug naar huis gekomen, waar hij op 22 augus
tus is overleden. 
Moge hij nu leven in volstrekte eenheid met de 
Heer. 

Namens de Abdij van Berne, 
familie en betrokkenen 

+ Eduard Cortvriendt o.praem. 
Abt van Berne 


