
t 
Gedenk in uw gebeden 

Pater Gamaliël Jansen 
Geboren 13 juni 1912 te Helmond. Capu
cljn sinds 7 september 1931. 
Priester gewijd 28 augustus 1938. 
O,·erleden 6 december 1975 in het Capu
cijnenkloo3ter te Grave-Velp en aldaar be
graven. 

Pater Gamaliël heeft een werkzaam leven 
achter de rug. Jaren lang trok hij rond 
als 'n graag gehoord predikant. Hij preek
te volksmissies, parochie-retraites en an
dere geestelijke oefeningen. Toen deze 
vorm van zielzorg niet meer gevraagd werd 
verleende hij zijn diensten aan verschil
lende parochies. Sinds 1968 was hij kape
laan in de parochie van de H. Cornelius 
te Beuningen. 
Niet alleen door zijn goedverzorgde pre
ken, maar meer nog door zijn hartelijk
heid, zijn gulle lach, zijn medeleven met 
ieder die hij ontmoette, maakte hij over
al vrienden, die hem nooit meer zouden 
vergeten. 
Hij was een steun bij moeilijkheden, een 
troost voor mensen in leed. 
H ij hield van zijn familie. Was gehecht 
aan zijn orde en bijzonder aan het Velpse 
klooster, waar hij gehoopt had nog vele 
jaren te mogen wonen. Het heeft niet zo 
mogen zijn. 
Welbewust heeft Pater Gamaliël de dood 
elke dag naderbij zien komen. Het viel 
hem zwaar, want hij hield van het leven 
en hij vond zich zelf nog te jong. Maar 

toch heeft hij het in geloof weten te aan
vaarden, zoals vooral blijkt uit een aan
tal notities, die hij de laatste maanden 
heeft geschreven en waarvan er hier en
kele volgen : 
"Wie zijn kruis niet draagt en Mij niet 
navolgt, kan mijn leerling niet zijn" 
"Heer sta mij barmhartig bij in het uur 
van mijn dood, opdat ik trouw bevonden 
zal worden en In uw vrede uit deze we
reld mag heengaan" 
"Wat zouden wij vrezen? de dood mis
schien? Voor mij is Christus het leven en 
sterven winst" 
"Vol vertrouwen bidden wij U Heer Je
zus, dat Gij ons met blijdschap de poorten 
van het paradijs laat binnengaan". 

Moge zijn gebed worden verhoord. 

Hij ruste in vrede. 

Wij danken U hartelijk voor uw sympa
thie, aan Pater Gamalil!l betoond tijdens 
zijn ziekte en voor uw belangstelling na 
zijn overlijden. 

Medebroeders Capucijnen Grave-Velp 
F'amilie Jansen 


