
In Memoriam Cor Neven C.S.Sp. 

 

Op 11 april jl. [1997] is op 76-jarige leeftijd in Gemert pater Cor Neven, lid van de congregatie van de 

Heilige Geest, overleden. Vanaf 1956 tot 1979 was Cor Neven verbonden aan het Hoger Katechetisch 

Instituut (HKI) te Nijmegen; de laatste 11 jaar als directeur en in die hoedanigheid ook secretaris van de 

Nationale Raad voor Katechese. Tevens was hij gedurende die tijd hoofdredacteur van de beide 

katechetische tijdschriften Verbum en School en Godsdienst. 

Cor Neven heeft zich in al die jaren sterk gemaakt voor de katechetische beweging, waarvan hij vond dat 

deze mensen moest samenbrengen. De aanzet voor zijn katechetische arbeid was ongetwijfeld te 

vinden in de jaren dat hij – als een van de eerste Nederlanders die daar heen gingen – studeerde aan het 

Institut Supérieur de Pastorale Catechétique in Parijs. Deze jaren waren beslissend voor zijn inspiratie en 

verdere loopbaan. Door zijn persoonlijke inzet en vanuit een diepe geloofsovertuiging en pastorale 

bewogenheid heeft hij vele deuren weten te maken en veel samenwerking op gang gebracht. Met grote 

deskundigheid en toewijding heeft hij daarmee een krachtige en positieve impuls gegeven aan de 

vernieuwing van de schoolkatechese in Nederland. Als directeur van het HKI bouwde hij dit instituut uit 

tot een landelijk apparaat en service-instituut dat op nationaal niveau en op alle fronten de ontwikkeling 

van de katechese in Nederland kon ondersteunen. Ook op internationaal niveau genoot hij veel 

vertrouwen. Als katechetisch beleidsman bracht hij ook het overleg op gang om te komen tot de 

oprichting van de Nationale Raad voor Katechese, die in 1970 werd geïnstalleerd en waarvan hij zelf de 

secretaris werd. 

Als hoofdredacteur van School en Godsdienst en Verbum streefde hij er met hart en ziel naar om deze 

tijdschriften spreekbuis te laten zijn van al wat er op katechetisch gebied in Nederland en daarbuiten 

leefde. Cor Neven zag deze tijdschriften als belangrijke kanalen om de katechetische beweging gaande 

te houden en investeerde daarin ook veel tijd en energie. 

Hoewel zijn gezondheid al langere tijd steeds minder werd en zijn mogelijkheden steeds beperktere, 

bleef hij intens betrokken bij het wel en wee van familie, vrienden, medebroeders en parochianen van 

het Brabantse De Mortel, waar hij van 1983 tot 1995 pastoor was. 

Moge Cor Neven rust en vrede vinden bij God. 

 

Redacties  Verbum en School en Godsdienst 


