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WILLY DIEPENDAAL

* 11 november 1922
† 12 september 2013
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Willy Diependaal

Willy werd geboren in Rotterdam op 11 november 1922, 
hij deed zijn professie op 15 augustus 1946, en hij is 
overleden op 12 september 2013 in Santiago de Chile.

Willy kwam in 1957 in Chili aan met de droom missionaris te wor-
den. Hij maakte gebruik van de kennis die hij had op het gebied 
van houtbewerking en zorgde voor het onderhoud van onze scho-
len.
In 1963 is hij Chileen geworden om zich te verzekeren dat hij als 
leraar kon blijven werken. Hij ontweek zo de dreiging van de poli-
tieke ontwikkelingen van dat moment.
In Santiago begon hij aan een studie om onderwijzer te worden 
voor de lagere school en leraar aan de technische school met een 
speciale aantekening in electriciteit. Hij werkte op de Technische 
School Alberto Hurtado tot 1981 en verhuisde toen naar Maipú. 
Vanaf dat moment tot aan zijn dood heeft hij gewoond in een 
arbeiderswijk waar hij werkelijk zijn keuze voor het leven van de 
gewone en arme mensen in praktijk bracht.
Dat waren de jaren waarin Bisschop Enrique Alvear de herder was 
van de Westkant van Santiago en de Kerk leidde ten bate van de 
lijdende mensen. Hij deelde de parrochies op in kleine ‘Comuni-
dades de Base’. Broeder Willy handelde in die geest en maakte 
deel uit van zo´n Comunidad en begeleidde die op haar weg.
Vanaf die plaats en vanuit die geest was broeder Willy geïnteres-
seerd en gereed om zich te vernieuwen, wat hemzelf en zijn mensen

Diego Izquierdo Gallego
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ten goede kwam. Zonder voorbehoud deed hij vanaf het begin 
zijn werk met vreugde en ontving alle mensen  met enthousiasme. 
Hij leefde op een eenvoudige manier, dankbaar voor het leven dat 
God hem gaf onder zijn mensen en met de Broeders FIC.

Willy was born in Rotterdam and professed in 
1946. He had been trained as a carpenter, but 
dreamed of becoming a missionary. In 1957 
he was sent to Chile, at first doing mainte-
nance at the school. Then he trained to be a 
teacher for both primary and technical school 
and taught until he moved to Maipú in 1981. 
Willy became deeply attached to Chile and the 
Chileans and took their nationality in 1963. He 
always defended the poor and underprivileged 
and in Maipú, went to live among them with 
two others. When that community ended, he 
moved in with a widowed lady and her family 
so he could stay on. He became ill last winter, 
and has now moved on to be with God.
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El hermano Willy Diependaal

Nació en Rotterdam el 11 de noviembre de 1922. Pro-
fesó como hermano de la Congregación el 15 de Ago-
sto de 1946. Falleció el 12 de Septiembre de 2013 en 
Santiago de Chile.

Cuando llegó a Chile en 1957 venía con la ilusión del misione-
ro. Sacó ventaja de sus conocimientos de carpintería y apoyó la 
mantención de escuelas.
En 1963 consigue la nacionalidad chilena para asegurar su de-
sempeño como docente evitando amenazas de los vaivenes polí-
ticos.
En Santiago estudia para obtener el título de profesor de Prima-
ria y Profesor de Enseñanza Técnico Profesional con mención 
en Electricidad. Trabaja en la Escuela Industrial Alberto Hurtado 
hasta que en 1981 se traslada a vivir en Maipú.

Desde entonces hasta el final de sus días vive en un ambiente 
poblacional que le marca decididamente su opción por la gente 
pobre y sencilla. Son los años en los que el Obispo Enrique Alvear 
pastorea la zona Oeste de Santiago moviendo la vida eclesial en 
favor de los que sufren y organizando las parroquias en base a 
pequeñas comunidades. El hermano Willy participa de ese es-
píritu y se integra a una comunidad de base acompañando su 
caminar.

Desde ese lugar y ese espíritu el hermano Willy siempre estuvo 
interesado y dispuesto a renovarse en beneficio propio y para el 
bien de la gente. Incondicional desde el principio, realizaba el tra-
bajo con alegría, acogiendo siempre con entusiasmo a los demás. 
Vivía de manera sencilla y agradecido de la vida que Dios le dio 
entre la gente y los hermanos de la Inmaculada Concepción.
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1945: kwekelingen 
als broeder ge-
kleed om de Duit-
sers uit handen te 
blijven / teaching 
trainees dressed 
as Brothers to es-
cape the German 
raids.

1959, Talca: de 
grote klassen van 
het begin / 
starting out with 
huge classes. 

1960, Talca: 1e klas, 
communicantjes / 
1st form, communi-
cants. 
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Een groot mens

Op 11 november 1961 kwam ik in Chili aan 
(in Santiago), en vier dagen later werd ik ver-
plaatst naar Talca waar ik de eerste klas la-

gere school van broeder Emberto (Willy Diependaal) moest over-
nemen. Anderhalve maand voor het einde van het schooljaar met 
(schrik niet!) 84 leerlingen in een groot klaslokaal. Een heel verhaal 
op zich.

Ik kende hem niet daar hij vóór mij al was uitgezonden. Slechts 
één dag heb ik met hem samen geleefd en hij gaf me algemene 
gegevens over de klas die hij ging verlaten. In Santiago was de 
congregatie met een rudimentaire vakschool begonnen en Willy 
moest de ‘timmerwinkel’ gaan voorbereiden. Willy was een gede-
gen vakman: meester-timmerman in Nederland.

In die tijd droegen we nog het habijt en Willy bleek een lange 
broeder te zijn, mager en nogal spichtig en met een voortdurende 
glimlach om de mond, met een sprekende en open blik. Hij was 
me zeer ter wille maar moest noodgedwongen haastig naar de 
hoofdstad.

En hierbij zou ik het kunnen laten, daar ik nooit met hem in een 
communiteit heb geleefd. Mijn verdere contacten waren tijdens 
retraites, congregationele bijeenkomsten, feesten en kapittels.
Hij heeft een tijd in de communiteit van Santiago geleefd en als ik 
daar om de een of andere reden op bezoek kwam dan zaten we 
tijdens nachtelijke uren lang en breed te converseren.

Cornelio, Kees Joore
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Opvallend was dat hij nooit bitter was, nooit sprak hij kwaad over 
een medebroeder, terwijl hij reden genoeg had om zijn gemoed te 
luchten. Een mens die met de jaren milder werd in zijn oordelen en 
en probeerde slechts het goede in een ander te zien.

Over zijn werk en apostolaat kan ik weinig zeggen. Ik weet dat hij 
zich gespecialiseerd heeft in electriciteit en tijdens onze gesprek-
ken constateerde ik dat hij zeer belezen was. Hij was bijzonder op 
de hoogte van wat zich in de Kerk en congregatie afspeelde en hij 
had een zeer positieve kijk op het hele proces.

Hij is in een kleine communiteit gaan wonen (3 broeders), in Maipú, 
een grote buitenwijk van Santiago, tussen de bevolking in een ge-
woon rijtjeshuis. Door overlijden van één lid en repatriëring van de 
ander kwam Willy alleen te staan. Doch zijn diepe wens was in de 
wijk te blijven, tussen en met de mensen. Men vond een oplos-
sing: het huisje werd verkocht en Willy trok in bij de huishoudster 
van de opgeheven communiteit, een weduwe. Hij kreeg daar in 
de achtertuin van het huis een paar kamertjes met wasgelegen-
heid, maar leefde verder met de familie die hem beschouwde en 
behandelde als de zeer welkome en dierbare ‘grootvader’ van het 
gezin. Inmiddels gaf hij geen les meer aan onze vakschool in San-
tiago doch hij hield zich bezig met geestelijke begeleiding van 
leerlingen in een staatsvakschool in de buurt en begeleiding van 
mensen in een 
naburige kapel 
in de wijk. Hij 
(en de andere 
broeders eerder) 
kreeg moeilijk-
heden met de 
orthodoxe pas-
toor omdat Willy 
dacht en han-
delde als de hui-
dige Paus Fran-
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ciscus. Kortom: 
hij werd aan de 
dijk gezet, het-
geen hem veel 
verdriet heeft 
bezorgd.

Verder weet ik 
dat hij trouw 
de Eucharistie 
meevierde in de 
communiteit van 

Santiago toen die nog bestond. Eens in de week op zaterdag en 
altijd was hij present op verjaardagen en bijeenkomsten, Ook in 
Buin (35 Km. van Santiago) toen de communiteit verhuisde naar 
dat stadje.

Willy klaagde nooit en scheen het eeuwige leven te hebben. Maar 
in de winter van vorig jaar werd hij ernstig ziek en lag met een 
zware longontsteking weken in het ziekenhuis. Hij knapte op, 
maar tegen het einde van het jaar constateerden de dokters dat 
hij een gezwel had aan een long: men gaf hem een jaar! Niet-
tegenstaande dat was hij present op 8 december tijdens de bij-
eenkomst van de provincie op een buitengoed van een bevriende 
familie, in de omgeving van Buin. Bleek en mager maar vol goede 
moed: ‘Ik mankeer niets’, was zijn leus.

Een half jaar bleef hij in redelijk goede conditie, maar plotseling 
trad het aftakelingproces op en ging hij met rasse schreden ach-
teruit. Zijn toestand werd zo slecht dat men hem het Sacrament 
der zieken ging toedienen. Op zaterdag 7 september zijn broeder 
Gé van Vugt en ik naar Maipú gereisd en hebben samen met de 
familie de ziekenzalving gevierd die Pater André de Merode M.S.F. 
hem toediende. Ik geloof niet dat Willy alles begrepen heeft: hij 
kon haast niet spreken, had momenten van geestelijke opleving 
maar viel ook vaak in een toestand van psychische ontreddering. 



55

Maar constant een diepe glimlach op het gelaat!
Het was een ontroerende plechtigheid en we hebben met grote 
deernis afscheid van hem genomen, wetend dat hij spoedig naar 
zijn Bestemming zou gaan. We hebben zijn hand vast gehouden, 
hem gestreeld: Willy, onze dappere en trouwe medebroeder, de 
oudste van de provincie.
Een moment van grote ontroering was het telefoongesprek van 
Diego, de provinciaal die in Spanje op verlof was. Vlak na de zie-
kenzalving belde hij op, geen weet hebbend dat we Willy zo juist 
begeleid hadden tijdens de plechtigheid. Willy heeft wat woorden 
met hem gewisseld per telefoon, haast onverstaanbare klanken 
maar hetgeen ik goed hoorde, naast hem staande, was de dank 
die hij uitsprak jegens de congregatie: Gracias, gracias, alles in 
het spaans, de taal van het volk dat hij liefhad en waarvan hij de 
nationaliteit had aangenomen. 

Op donderdag 12 september belde Marcelo me op met de me-
dedeling dat Willy omstreeks 11 uur in de morgen was overleden. 
Op die dag kwam Lucio terug uit Spanje en de broeders in Maipú 
gingen naar het vliegveld om hem af te halen. Willy ging heme-
len tijdens hun tijdelijke afwezigheid en slechts begeleid door de 
trouwe familie.

In de loop van de morgen van de volgende dag, vrijdag 13 sep-
tember, werd zijn stoffelijk overschot naar Talca overgebracht, be-
geleid door de 
familie, vrien-
den en kennis-
sen, en hebben 
we tijdens een 
mooie en ont-
roerende litur-
gie zijn lichaam 
bijgezet in het 
mausoleum van 
de congregatie.
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En hiermede is een eind gekomen aan het leven van een mede-
broeder en religieus die nooit aan de weg getimmerd heeft, een 
onopvallende figuur was en op de achtergrond bleef. Gelouterd 
door het leven werd hij een wijs mens, attent, ontvankelijk en een 
weldaad voor anderen. De familie waar hij inwoonde zei dat hij 
een heilige was. Ook de verpleegster van de laatste weken en zijn 
talloze vrienden en vriendinnen.

Hij was een broeder voor allen, bezat niets overtolligs en was wars 
van praal en vleierij. Met grote emotie hebben we hem afgegeven 
doch we weten dat we een voorspreker hebben die de gedunde 
provincie nabij zal zijn. Zijn vurige wens was roepingen te krijgen 
voor de congregatie hier in zijn geliefde Chili.

Dank Willy voor je inzet, je trouw, je liefde en moge je rusten in 
vrede.
Dank voor je voorbeeld om waardig en in geloof je leven te wis-
selen, vertrouwend op God. Je was een groot mens!

Talca, 1986: Ser-
vandus Smol-
ders, Willy Die-
pendaal, Ramón 
Wuisman. 
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Een onvergetelijke man

Voor ons Chilenen die een stuk van ons leven met onze geliefde 
en onvergetelijke Willy gedeeld hebben is het onmogelijk om niet 
zijn afwezigheid te voelen: we zijn in de rouw, vol verdriet.
Hij is op reis gegaan, een reis die geen terugkeer kent. We weten 
dat dit voor hem het beste is; nu geniet hij van de aanwezigheid 
van onze Heer Jezus en van de Heilige Maagd, zonder ziekte en 
zonder pijn.

Hij laat ons een enorme uitdaging na: ontdekken hoe we zijn ma-
nier van leven kunnen navolgen, hij die altijd de wil van Jezus 
volgde. Dat was zijn diepste gebed: de wil van God te doen. Ik 
ben er van overtuigd dat hij dat werkelijk bereikt heeft met zijn 
voorbeeldig en eenvoudig leven, van alles onthecht, liefdevol, vol 
begrip, dienstbaar, altijd met een glimlach, optimistisch. Een man 
van hoop. Hij maakte het altijd goed, nooit klaagde hij; zonder 
twijfel was hij een diepgelovig man.
Hij had een heel aparte manier om nabij te zijn, om met Jezus in 
kontakt te zijn. Hij noemde Hem ‘Broeder’ en María noemde hij 
‘Mamá’. De nabijheid van hen maakte hem heel gelukkig. En hij 
voelde zich met hen één als in een familie.
Een anekdote: we gingen op een dag op dokterskontrole, iets wat 
we de laatste tijd vaak deden. Hij wist precies wat hij mankeerde 
maar was nooit verdrietig, of angstig. Integendeel, hij liep altijd 
met een lachend gezicht en maakte grappen met de dokter. Dat 
viel de dokter op die hem vroeg: Don Willy, bent u een gelukkig 
mens? Waarop hij  antwoordde: Ja dokter, ik ben heel gelukkig.
En dat kon je in zijn dagelijkse leven goed merken. Hij hield veel 
van zijn medebroeders, hij had altijd een goed woord voor allen 

Huisgenoten Edita, Edita’s zoon en schoondochter
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die hem bezochten. Hij was ook heel blij met die bezoekjes. En hij 
behandelde alle mensen op dezelfde manier. En dat is de reden 
waarom wij, die het geluk gehad hebben om hem te leren kennen, 
zijn afwezigheid voelen en we bedroefd zijn om zijn heengaan. 
Willy hield veel van zijn familie in Nederland en zo kwam het dat 
hij in 2011 afscheid van hen ging nemen. Hij zei hen dat hij niet 
meer terug zou komen maar dat hij hen altijd in zijn gebed zou 
gedenken. 
In Chili waren er veel mensen die van hem hielden: petekinderen, 
oud leerlingen, buren enz. Hij leefde temidden van zijn volk, en hij 
is Chileen geworden en maakte zo deel uit van onze kultuur en 
bekommerde zich om de armen van ons land.
Broeder Willy is een voorbeeld van een echte broeder.  God ze-
gene zijn Congregatie, die ons zo een broeder geschonken heeft, 
een man die tot op de laatste dag van zijn leven missionaris is 
geweest.

Dank U wel, Heer, voor Broeder Willy!

Para nosotros los Chilenos que conocimos y compartimos parte 
de nuestras vidas con nuestro Querido y nunca olvidado Herma-
no Willy, es imposible no sentir su ausencia; estamos de duelo, 
nos inunda la tristeza y también lagrimas de dolor. El se ha ido al 
viaje sin retorno, claro que es lo mejor para El, ahora estará go-
zando de la presencia del señor Jesús y de la Santísima Virgen, 
ya sin cáncer y sin dolor.

Lo que El nos deja es un tremendo desafío: descubrir cómo vivir 
esta vida a la manera de cómo El la vivió, buscando siempre lo 
que Jesús le pedía, esa era su oración profunda, hacer la vo-
luntad de Dios. 
Creo de verdad que lo logró con su ejemplo de vida sencilla, de-
sprendido de todo, cariñoso, comprensivo, servicial, siempre con 
una sonrisa, optimista, Hombre de mucha esperanza. Siempre 
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Boven/links: 1990, bezoek van Toon Verkoijen 
en Marcel Bastiaans bij het huis in Maipú en 
op het project / Below and left: 1990, Toon 
Verkoijen en Marcel Bastiaans visit Willy at his 
house in Maipú and at his project. 

Onder: 1998, viering gouden jubileum Enri-
que van Hulten. vlnr Marcelo Sandoval, Luis 
Muñoz, Tomas Roco, Willy Diependaal, Javier 
Solis, José Olguin / 1998, at the celebration of 
the golden jubilee of Enrique van Hulten. 
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estaba bien, jamás se quejaba, sin duda era un hombre de mucha 
Fe, y de oración profunda.
 El tenia una manera especial y muy cercana para comunicarse 
con Jesús, El decía Hermano Jesús y a la Virgen santísima, le lla-
maba mami; esta cercanía que tenia con ellos le hacía sentir muy 
bien, y se sentía en familia.

Una anécdota: un día fuimos a control médico como lo hacíamos 
a menudo en este último tiempo, El ya sabía el diagnostico de su 
enfermedad, y nunca estuvo triste, ni preocupado, al contrario 
su cara siempre sonriente, haciendo chistes al Doctor , esto le 
llamó la atención al médico y le preguntó Don Willy, ¿es usted un 
hombre feliz?, y el respondió Sí Doctor soy muy feliz. Realmente 
eso se notaba en su vida, amaba mucho a sus Hermanos de La 
Congregación, siempre tenía una palabra cariñosa para cada uno 
de ellos, cuando lo visitaban se ponía muy contento, y con todas 
las personas actuaba de la misma manera y es por eso que hoy 
día, los que tuvimos la suerte de encontrarnos con El, sentimos 
su ausencia y nos duele su partida.
 El hermano Willy quería mucho a su Familia en Holanda, y fue 
así que en el 2011 se fue a despedir, dijo que ya no volvería, pero 
siempre los tenía presente en sus oraciones. 
Después de nuevo en Chile, tenía muchas personas que le 
querían, Ahijados, compadres, ex alumnos, vecinos etc., vivió en 
medio del pueblo Chileno y se hizo Chileno, haciéndose parte de 
nuestra cultura y en especial junto a los pobres de nuestro País.
 El Hermano Willy es un ejemplo de verdadero hermano, que Dios 
bendiga a su congregación La Inmaculada Concepción, por ha-
bernos regalado a este Hermano, que se preocupaba hasta el 
último día de su vida por ser un misionero.

Gracias Señor, por El Hermano Willy.


