


Ter herinnering aan 

PATER ANANIÁS 
Bernard Willem Theodoor Weimar 

Minderbroeder-Kapucijn 

Hij werd geboren te Rotterdam op 18 juni 1912, 
trad toe tot de Orde van de Kapucijnen 

op 7 september 1930, ontving de priesterwijding 
29 augustus 1937, en overleed op maandagoch· 
tend 18 augustus 1997 te Tilburg, waar hij op ons 

kloosterkerkhof Korvelseweg 165, 
ter ruste w~rd gelegd. 

Op het moment dat Pater Ananias stierf en zich 
aandiende bij zijn Heer met de vraag om binnen te 
mogen treden In het Rijk der Hemelen, met de 
Zoon Gods ongetwijfeld hebben uitgeroepen: 
'Daar heb je waarlijk een Israëliet in wie geen 
bedrog is!' Ananias was een man uit één stuk, eer· 
lijk tot op het bot, zuiver in de leer en volkomen 
helder in zijn doen en laten. een man die recht 
door zee ging, gericht op het doel dat hem voor 
ogen stond. 

Eigenlijk had hij maar één doel, namelll'k Jezus 
Christus. Aan Hem had hij zich gehee bij zijn 
intrede in de Kapucijnenorde gegeven. Na het 
afleggen van zijn professie heeft hij naar eigen 
zeggen uitgeroepen: 'Nooit wil ik nog iets of 
iemand anders bezitten dan Hem alleen'. daarbij 
wijzend naar de Heer aan het kruis. 

Inderdaad, Ananias heeft sindsdien nooit meer 
enig eigendom willen hebben. Hij heeft ongeloof· 
lijk sober en eenvoudig geleefd, net als Franciscus 
blijmoedig de voetstappen van de arme en nede· 
rige Christus volgend. 

Zijn priesterwijding beleefde hiJ als een mystieke 
ervaring: de vereniging met zijn Heer. Op twee 
weken na heeft hij zestig jaar lang als priester· 
kapucijn de Heer gediend in woord en daad, in de 
tekenen van brood en wijn. HiJ deed dat als predi
kant, jeugdwerker, woonwagenaalmoezenier, 
medewerker van het Via-Pacis·werk ten behoeve 
van bekeerlingen, parochiepastor 
Driemaal woonde hij in Enschede, de laatste 
periode van 1966 tot eind 1992 als rector van de 
Bernadetteparochie. Bij alles wat hij deed, verkon
digde hij zonder franje Jezus de Heer als de enige 
toegang tot de hemelse Vader. 

In zijn laatste levensjaren heeft hij een vredige tijd 
mogen beleven in Nijmegen en Tilburg. Met onver· 
woestbare trouw bleef hij deelnemen aan het 
gemeenschappelijk gebed. Hij vond het heerlijk 
dat zijn zus en haar man hem regelmatig bezoch
ten en dat ook parochianen van weleer contact 
met hem bleven houden. 
Bijna van het ene moment op het andere nam de 
Heer hem plotseling tot zich. 

Beste Ananias, bedankt voor wat jij voor de Heer, 
je medebroeders, familie en vele anderen hebt 
betekend. Geniet nu van de vreugde van het Rijk 
Gods. Zorg dat onze Kapucijnenorde in Nederland 
altijd mannen mag tellen van jouw formaat. 
Wij blijven elkaar gedenken. 
Vaarwel, Ananias, en tot weerziens. 

Voor uw gebed en medeleven bij het overlijden 
van Pater Ananias Weimar zijn wij u zeer dank
baar. 
Moge de Heer van het leven u overvloedig zege
nen. 

Medebroeders en familieleden 




