
Deken Broekmanlaan 

Zijstraat van Armmeesters 

Ignatius Canisius Maria Broekman wordt gebo-
ren te Nijmegen op 24 juli 1892 als zoon van 
Philippus Broekman en Henrica Sengers. Op 2 
juli 1917 wordt hij door bisschop A.F. van Die-
pen  tot priester van het Bisdom ’s-
Hertogenbosch gewijd. 

Ignatius Broekman is van 1937 tot 1960 pas-
toor van de H. Hartkerk en vanaf 1941 deken 
van Boxtel. Hij is een daadkrachtig man die op 
allerlei terreinen, onder meer op het gebied 
van het onderwijs, voor Boxtel van grote bete-
kenis is geweest. Als hij in 1937 tot pastoor van 
de H. Hartparochie wordt benoemd heeft hij al 
meerder functies bekleed zoals vice prefect van 
het seminarie Beekvliet, rector van het Liefdes-
gesticht in Zijtaart, rector van huize Assisië in 
Udenhout, rector van een instelling waar ver-
standelijke gehandicapte jongens worden ver-
pleegd in Boekel, rector van een liefdesgesticht 
in Hintham. In 1926 is hij rector van de kweek-
school Concordia in ‘s- Hertogenbosch en  re-
dacteur van de ‘Kerkklokken’, de voorloper van 
het bisdomblad. Twee jaar na zijn aanstelling 
als pastoor van de H. Hartkerk is hij de geeste-
lijk vader van het parochiehuis ‘de Ark’, de hui-
dige sportschool Tiga. 

Broekman zet zich bijzonder in voor het onder-
wijs; mede door zijn toedoen komt er een  la-
gere technische school in Boxtel,  later de Tech-
nische School Mgr. Bannenberg, die tegen-
woordig onderdeel is van het VMBO-college.; 
de HBS aan de Grote Beemd, dat in 1964 fu-
seert met het gymnasium St. Theresia van de 
paters Assumptionisten. Ook zorgt hij ervoor, 
dat Boxtel een school krijgt voor Bijzonder La-
ger Onderwijs (BLO). 

Ook binnen  zijn H. Hartkerk is deken Broekman 
actief. Hij brengt de zang in de kerk op een ho-
ger niveau. Hij laat een collecte houden in de  

 

 

kerk voor een nieuw orgel. Het orgel wordt in 
1940 besteld en het is pas in 1955 geheel afge-
bouwd. Dirigent Cor Suys, een beroepsmusicus, 
wordt door Broekman aangesteld en hij ver-
plicht alle koorzangers een cursus Gregoriaans 
te volgen. Hij roept een stichting in het leven, 
die een R.K. Volksmuziekschool opricht. Op al-
lerlei terreinen toont Broekman veel daad-
kracht en daarom komt in 1941 het voorstel 
om hem tot deken te benoemen. Echter hij 
weigert. Hij maakt gebruik van het recht als 
pastoor op zijn eigen plaats te mogen blijven. 
Broekman besteed liever zijn tijd als pastoor in 
de H. Hartkerk. Toch wordt hij tot deken be-
noemd, hij blijft echter als pastoor van de H. 
Hartkerk in de pastorie in de Baroniestraat wo-
nen. Bij zijn veertig jarig priester jubileum in 
1957 ontvangt hij een koninklijke onderschei-
ding. Een van zijn laatste initiatieven is de bouw 
van het bejaardenhuis Simeonshof. Om perso-
neel te werven voor het bejaardenhuis gaat 
Broekman naar Spanje om daar zusters te vin-
den. Op 1 juli 1958 arriveren er 6 Spaanse zus-
ters uit Valencia, die hun werkzaamheden in 
het bejaardenhuis aanvangen. Om gezond-
heidsredenen legt deken Broekman in 1960 zijn 
functie neer. Op 14 juni 1974 overlijdt Ignatius 
Broekman en vindt zijn laatste rustplaats op 
het kerkhof van de H. Hartkerk. 
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