


Bewaar in uw herinnering en gedenk in uw 
gebed 

Î Gerhardus Johannes Misdorp 

emeritus-pastoor van de St. Josephparochie te 
Noord Deurningen 

Hij werd geboren te Hertme (gem. Borne) op 6 
februari 1914 en overleed 24 oktober 1995 in het 
bejaardencentrum Backenhagen te Hengelo. 
We hadden hem 28 oktober voor het laatst in 
ons midden tijdens de viering van de H. Eucha
ristie in de St. Josephkerk van Noord Deurnin
gen en hebben hem daarna begraven op het 
parochieel kerkhof. 

Pastoor M1sdorp, een trouwe en toegewijde 
pastor werd 19 juli 1942 in de kathedrale kerk 
van Utrecht tot priester gewijd. Achtereenvolgens 
was hij kapelaan in Nieuw-Wehl, Huissen, Jut
phaas en de St. Josephparochie in Zwolle, waar 
hij met kapelaan van Burgsteden, de latere 
pastoor van Beuningen, vele jaren vruchtbaar 
gewerkt heeft. 
In 1962 werd hij benoemd tot pastoor van de St. 
Josephparochie te Noord Deurningen. 
Meer dan 30 jaar heeft hij met zijn geliefde pa
rochianen daar lief en leed gedeeld in goede en 
moeilijke tijden. Op de pastorie is zijn huisge
note Dora Jansman steeds zijn trouwe toever-

laat geweest. Hij vierde er zijn 25-, 40- en 50-jarig 
priesterjubileum. 
Pastoor Misdorp, priester van voór Vaticanum Il 
beleefde daar ook de vele veranderingen. ker
kelijk en maatschappelijk. Behoedzaam en voor
zichtig ging hij met de nieuwe tijd mee. Toen hij 
met emeritaat ging, liet hij een parochie achter, 
die zelf draagster van pastoraat kon zijn en in 
goede harmonie met de nieuwe pastores en 
clusterparochies kerk wil zijn in een nieuwe ver
anderende tijd. 
Pastoor Misdorp zal in zijn parochie blijven voort
leven als een eenvoudige en ingetogen priester, 
diep gelovig en met een warm hart, bijzonder 
voor zieken en thuiszitlenden. Hij hield van zijn 
kerk. Op het eind van z11n pastoraat liet hij een 
passend corpus aanbrengen op het kruis voor
in de kerk. Het kerkhof kreeg ook een nieuw 
kruis, met Maria en Johannes opziend naar de 
gekruisigde Christus Naarmate zijn ouderdom 
toenam voelde hij dat hij hier ook bij stond. In 
de schaduw van dat kruis hebben wij onze ge
liefde pastoor te rusten gelegd, gelovig biddend 
dat het nu Pasen voor hem mag zijn. Onze 
pastoor heeft het verdiend en wij gunnen het 
hem van harte. 

Heer, geef hem de eeuwige rust en het eeuwi
ge Licht verlichte hem. Dat hij mag rusten in 

vrede 


