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ALFOXS ARIËXS 

God, die ons de liefde als voornaamste ge
bod gaf, U hebt aan Uw voorbeeldige die
naar Alfons Ariëns de genade gesc:honkrn 
deze wet op heldhaftige wijze te onder
houden. 
Wij vragrn U nederig hem door uiterlijkr 
tekenen zo te verheerlijken, dat de Paus 
hem tot de eer der altaren moge verheffen. 
Door Christus onze Heer. Amen. 
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De Dienaar Gods 

ALFONS ARIËNS 



Alphonse Marie Auguste Joseph Ariëns werd 
~6 april 1860 te Utrecht geboren. In het 
Jaar 1882 werd hem op het feest van Maria 
Tenhemelopneming de Heilige Priester
wijding toegediend. Te Rome behaalde hij 
de. doctorstitel in de leen>tellige godgeleerd
heid. 
:'\aar. het vaderland teruggekeerd, voerde 
de Dienaar Gods te Enschede, waar hij van 
1886--1901 als kapelaan aan de Sint
Ja~?busparochie verbonden was, een vurige 
stnJd voor sociale rechtvaardigheid en 
christelijke matigheid. 
Nadat hij zeven jaar pastoor te Steenderen 
was geweest, gaf de aartsbisschop van 
Utrecht hem een benoeming voor ~Iaarssen, 
waar de zegenrijke invloed van zijn op God 
gerichte persoonlijkheid tot ver buiten de 
grenzen van de parochie zich uitstrekte. 
De voorbeeldige priester, die de Goddelijke 
Meester heldh~tig navolgde, overleed 7 
augustus 1928 m het Moederhuis van de 
Zusters van Sint-Jozef te Amersfoort waar 
hij sedert november 1926 verbleef. ' 

Gebedsverhoringen geve men op aan: 
Pater E. Lohman O.F.M" 

\Vilhclminaweg 13, Woerden, 
postulator van het zaligverklaringsproces. 
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NOVEENGEBED TOT ALFONS ARitNS 

Alfons Ariëns, Dienaar Gods, hoc voor
beeldig is Uw leven geweest! In onze her
innering leeft U voort als het voorbeeld van 
een ideale priester, een rusteloze strijder 
voor sociale. rechtvaardigheid, een apostel 
van de kardinale deugd van matigheid, een 
man van gebe~ en een moe~ige leerling 
van de Goddelijke Meester, die Uw kruis 
geduldig wist te dragen, kortom: als een 
held in de liefde. 

Onbaatzuchtig hebt U meer aan anderen 
dan aan Uzelf gedacht. Voor allen die U 
om hulp vroegen hebt U steeds een vrij
gevig, medelijdend en aan het aardse ont
hecht hart gehad, dat royaal - tot verkwis
tens toe - wist te geven. 

In de hemel bent U niet minder edelmoedig 
dan men U in ons vaderland heeft gekend. 
D?or Uw bemiddeling zou ik graag de gunst 
willen ontvangen waarvoor ik deze noveen 
begonnen .ben",Ik weet, dat U mijn voor
spreker wilt ZIJn wanneer ik beloof Uw 
deugden na te volgen. 

Bid voor mij tot de Vader door Christus 
onze Heer. Amen. 


