
Piet Sanders 

 

Piet was zoon van molenaar en graanhandelaar 

Thomas Sanders en Maria Linssen, uit de Schoolstraat 

in Meijel, broer van To en Theo.  

 

Op 12 september 1932 ging hij naar het Bisschoppe-

lijk College in Weert, vervolgens naar Roermond.  

Hij werd, hoe anders 

ook van karakter dan 

broer Theo, ook Witte 

Pater (wp), waar-voor 

hij naar het St. Paulus 

College in Sterksel 

ging.  

 

Hij werd priester 

gewijd op 24 mei 

1947 in ’s-Heeren-

berg met de eerste 

heilige mis in Meijel 

op 27 juli 1947.  

Een illustratie in het 

feestprogramma van 

27 juli laat de echte 

witte pater zien met 

witte Arabische kle-

derdracht als respect 

voor cultuur en 

gebruiken van de mensen waar ze werken en een 

rozenkrans rond de hals. Een witte toog of gandurah, 

een witte mantel met capuchon of burnoes, een rode fez of chechia als hoofddeksel.  

Kort na zijn wijding vertrok pater Piet op 17 

september 1947 naar Noord-Rhodesia (nu Zambia). 

Daar werkte hij in het basispastoraat op het 

platteland in Mulobola, Malole, Lwena en Kalabwe 

en in de voorsteden van de hoofdstad Lusaka en 

400 km verder in de (koper)mijnstad Mufulira op 

1300 m hoogte.  

Na dertig jaar missiewerk kwam hij op 6 april 1977 

terug naar Nederland. Hier werd hij kapelaan in 

Vaals (1978-1981) en pastoor in Borgharen (1981-

1986).  

Hij ging in 1986 voor rust in Gra-

them wonen. Op 24 mei 1987 

beschreef de robuuste harde werker, 

dat hij grote moeite had om de 

vernieuwingen in de kerk te aan-

vaarden. In zijn eentje droeg hij bij 

zijn 40-jarig priesterfeest de heilige 

mis op bij de zusters in Thorn en ‘s 

avonds beschreef hij zijn gedachten onder meer over de ontluistering van het priester-

schap, de slechte voorbeelden van priesters en het met voeten treden van het ware 

geloof.  

Kort daarna werd hij getroffen door een hersenbloeding, waarna hij overleed in het 

ziekenhuis van Roermond. Na een uitvaartdienst in Meijel werd pater Piet Sanders 

begraven op het kerkhof van St. Charles in Heythuysen. 

 

Naam  Thomas Peter Sanders 

Roepnaam Piet 

Geboren 30 september 1917 

In  Meijel 

Overleden 28 augustus 1987 

In  Roermond 

Beroep priester pater 


