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Ter gedachtenis aan 

PATER EMIDIUS 0. Carm. 
ANTONIUS MARTINUS BOUMANS 

Geboren te Boxmeer 11 november 1905, 
ingetreden in de Karmelietenorde Boxmeer 

21 september 1924, priester gewijd 
Merkelbeek (L) 12 juli 1931, overleden 

te Z enderen 28 december 1979 

,;,, Op 28 december plaatst de Liturgie de 
vlucht van de H. Familie. Op diezelfde 
dag vluchtte het leven weg uit het broze 
lichaam van onze dierbare broeder in 
Christus . Zij moesten naar het heidense 
Egypte, hij ging naar het beloofde land. 
Samen vierden wij Christus ' geboorte; 
en het was voor hem een vreugde - om 
na enkele zeer moeil ijke dagen - het 
Kerstfeest te mogen vieren door zelf het 
offer van dank weer te kunnen opdragen . 
Dankbaarheid was de gave des Heren, 
die hem door heel zijn zware en lange 
ziekte vervulde . 
Dankbaarheid voor het leven, voor zijn 
fami lie, voor het leven binnen onze Orde; 
dankbaarheid vooral voor het Priester
schap, waardoor hij zich in opofferende 
liefde kon geven voor de hem toever
trouwde zielen. Deze zielen, deze mensen 
waren zijn grote zorg . Of het nu zieken 

waren, of jongeren, of kinderen, of zo 
maar gewone mensen. die vroegen om 
de leer van Gods liefde; voor allen brak 
hij het brood des levens, dat hongerigen 
stilt, en re ikte hun de kelk van het 
bloed, dat dorstigen laaft . En bij dat 
alles zijn gebed in alle sti lte om Gods 
noodzakelijke genade af te smeken over 
het werk. Het gebed en het offer van 
dank hebben hem zelf ook de kracht 
gegeven om moedig zijn leven aan de · 
Heer terug te geven. 
Moge hij na zulk een intens pastoraal 
leven in navolging van de Heer nu ook 
zijn glorie delen bij Onze Vader in de 
eeuwige vrede en liefde 

Voor uw meeleven met de ziekte en het 
overlijden van Pater Boumans, zeggen 
wij u hartelijk dank. 

Karmelcommuniteit van Zenderen 

Familie Boumans 


