
Pater Hermans heeft altijd veel werk ge· 
maakt van zijn gebed; daardoor maakte 
hij tevens een gebed van zijn werk. Mocht 
hu al eens een zekere gejaagde rusteloos· 
held tonen, · in de vurige ijver voor mensen 
en belangen • de kern van Zijn heftig be· 
wegen was de windstilte van zijn kinderlijke 
vroomheid voor Jesus en Maria. In deze 
heilige namen vond hij uiteindelijk rust 
Toen de machteloosheid hem overviel, 
volslagen en totaal, bleef zijn hand aan de 
rozenkrans en trachtte zijn geest, toen het 
bidden van weesgegroeten te vermoeiend 
werd, de Mysterien te gedenken: de blijde 
de droeve, de glorievolle . .. Hieraan herkent 
·men de leerling van Montfort. die op Zijn 
sterfbed getuigde: "Ik ben tussen Jesus en 
Maria." 
Dit afscheid behoeft geen afscheid te zijn 
indien wij allen die hem hebben gekend, 
de moed opbrengen om elkaar trouw te 
blijven, zoals hij trouw gebleven is aan ons 
indien wij één zijn in de heilige namen die 
hem hebben gemspireerd. 
Moge Pater Josef Maria Hermans de hoge 
Rust ingaan bij het zien van God. voor wie 
hij altijd heeft geleefd 



Wij vragen uw gebed voor de zielerust van 

Pater Dr. Jozef Maria Leonardus Hermans 
Provinciaal van de Montfortanen 

Hij werd geboren te Oud - Vroenhoven 
(Maastricht) 14 augustus 1910, studeerde 
aan de Montfortaanse seminaries in Schim
mert en Oirschot en trad 8 september 1932 
door zijn eerste geloften in de Congregatie. 
8 September 1937 legde hij Zijn eeuwige 
geloften af 

12 Februari 1939 ontving hij de H. Priester
wijding. 
n 1944 promoveerde hij in Leuven tot 

Doctor in de Theologie. 

Van 1939-1943 studeerde hij in Rome en 
Leuven. 
Van 1943-1935 was hij professor Dogma
tiek en Montfortaanse spiritualiteit aan het 
groot-seminarie te Oirschot. 
Van 1955-1957 leidde hij het tijdschrift 
Standaard van Maria 
In 1957 was hij verbonden aan de Mariale 
werken in Leuven. 
Van 1958-1961 was hij overste in Bunde. 
Van 1961-1964 overste in Beresteyn. 
In Juni 1964 werd hij benoemd tot provin
ciaal. 

Gesterkt door de Sacramenten van de 
zieken stierf hij 24 maart 1970 in het zie
kenhuis te Sittard, na een lang en pijnlijk 
ziekbed. 
Hij werd begraven op het kloosterkerkhof 
in Schimmert. 

GOD ALLEEN AVE MARIA 

IN MEMORIAM 

PATER DR. J. M. HERMANS S.M.M. 

In een tijd van snelle vernieuwingen werd 
Pater Hermans onze provinciale overste 
Zelf was hij opgegroeid 1n een oude spi
ritua liteit die hem boven alles lief bleef. 
Hij moest pogen zich aan te passen aan 
het enigszins koele klimaat van onze nuch
tere secularisering· en hij deed het met 
een hart dat hing aan het solemnele van de 
klassieke liturgie 
Wij weten niet wat deze spanning hem ge
kost heeft. Misschien wel alles wat Zijn 
lichaam betreft. Maar zeker 1s ook, dat 
de hem aangeboren goedheid door het 
ambt dat hij in een tijd vol problemen bekle
den moest. naar voltooiing rijpte en sterker 
wordend in staat b1eek velen te begrupen 
en bij te staan. Hij had een man kunnen 
worden die zich terugtrok van het actuele 
gebeuren, trouw aan zijn devoties en 
enigszins vervreemd van al het nieuwe. 
Hij deed het niet. Zijn Innerlijk leven be
wees zijn echtheid door de manier waarop 
het zich, met behoud van oorspronkelijke 
eigenheid, aanpaste 


