RECTORAAT HH. ALFONSUS EN JOHANNES NEPOMUCENUS
Wittemer Allee 32
6286 AB WITTEM
Tel. 043 450 1741
E-mail : info@kloosterwittem.nl

Met dankbaarheid en groot respect voor wie hij geweest is
en voor wat hij voor velen betekend heeft,
berichten wij u dat in overgave en rust is overleden
onze dierbare medebroeder, broer en zwager

Pater Jos Van Passen
redemptorist
Hij werd op 19 januari 1936 te Aartselaar (B) geboren. Als kind werd hij getroffen door polio
en hij kon daardoor moeilijk lopen. In 1956 mocht hij in Trier bij de Duitse redemptoristen
aan zijn noviciaat beginnen, nadat hij vanwege zijn handicap door verschillende religieuze
congregaties was afgewezen.
Zijn ideaal was om te gaan werken in de zgn. diaspora van Noord-Duitsland, waar
katholieken een minderheid vormen. Na zijn priesterwijding in 1963 was hij zeven jaar
kapelaan in Itzehoe (Sleeswijk-Holstein). Daarna verhuisde hij naar Steterburg
(Nedersaksen), waar hij van 1971 tot 1978 meewerkte in het retraitehuis van de
redemptoristen, en vervolgens tot 2011 pastoor was van de parochie St.-Bernward.
Toen op 75-jarige leeftijd een einde kwam aan deze taak, is hij naar Wittem gekomen. Daar
heeft hij nog 7 jaar meegewerkt in de weekendliturgie en in het pastoraat voor het
rectoraat. Ook heeft hij veel kinderen gedoopt en deed hij uitvaarten. Daarnaast assisteerde
hij regelmatig in de buurtparochies.
In het late voorjaar van 2017 werd bij hem kanker geconstateerd. In januari j.l. verhuisde hij
naar de seniorencommuniteit in Trier, dat gevestigd is in een vleugel van een ziekenhuis,
zodat medische zorg direct voorhanden was. Daar is hij op 4 oktober 2018 rustig in zijn slaap
overleden.
We nemen afscheid van hem met een eucharistieviering op donderdag 11 oktober a.s. om
11.00 uur in de Kloosterkerk van Wittem. Hij zal in de grafkelder aldaar begraven worden.
Op de vooravond, woensdag 10 oktober, is er om 19.00 uur een avondwake in dezelfde
kloosterkerk.
Wittem, 4 oktober 2018
Namens zijn medebroeders,

Namens de familie,

Henk Erinkveld C.Ss.R., rector
Wittemer Allee 32,
NL - 6286 AB Wittem

Jos en Mieke Verlinden- Van Passen
Sluislaan 27,
B - 2500 Lier

