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Zijn le,ven stond in het teken van het evan
gel·ie, het goede nieuws, dat hij verder wil de 
vertellen aan wie maar luisteren wilde . Daar
om werd h ij priester en daarom is hij als mis
&ionaris naar Ohi le getrokken; hij heeft er 
meer dan 36 j aar gewerkt. 
In het evangelie vond hij ook de kracht om 
ermee door te gaan, als al lerlei dingen in het 
leven hem tegen leken te lopen, of als hij zich 
onbegrepe n voel de of niet aanvaard, 
Daar kon hij erg onder lijden en het heef t hem 
alt ijd moeite gekost zich bij anderen vei l ig te 
voelen. Hij k,on nauwelijks vermoeden hoe
velen hem waardeerden als een goede ko ll e
ga, vrien d of pastor, in wie men van alles 
waardeerde. E•en v lot,te f iguur , d ie met inne
mende man•ieren iedereen sne l voor zich w ist 
te winnen, was 'hij dan ook niet. H ij had 
andere kwa l iteiten, die hem tot een waardevol 
mens maakten. 
Hij had een scherp verstand en een he lder in- 1/ 
zicht. En hij was slim. Dat bleek wel in zijn 
werk in het beoorde len van situaties en men
sen. Hij kende zijn Chi lenen, meer nog met zijn 
hart dan met zijn verstand. Want vóór alles 
hield hij van de mensen, vooral van de gewo
ne, kle,ine mensen, bij wie hij zich thuis voel
de. Hij was ze lf een gewone, kwetsbare mens , 
wat stunte lig misschien - m,aar wie is dat niet -

en vrooral een mens- aan wie je een goede 
vriend kon hebben, want · met a l zijn mense lijk
he-id heef t hij geprobeerd een goede priester 
te zijn, dat is: te leven , in dienst van de mede
mens,en . 
Zo heef t hij het ge loof: dat hij van huis uit 
had meegekregen, verder gedragen over de 
wereld. En toen zijn l ichaam al lang versleten 
was, ging hij toch weer op weg naar Chile, in 
de hoop daar op een rustig plekje mensen nog 
wat gelukkiger te kunnen maken. M aar onder
weg werd zijn reisdoel van hogerhand veran
derd en werd hij geroepen door zijn Heer. 
Ie kunt je niet voorstelle n, da.\ deze er een 
andere bedoeling mee had, dan hem te laten 
renieten van het g'Oede nieuws, dat hij heel 
zijn leven ean anderen heeft aangezegd. 

\/oor uw blijken van dee lneming betoond bij 
het overlijden van pater B. J. Kobesen betui 
gen wij u onze hartel ij ke dank. 
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