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Bisschop van 's-Hertoç1enbosch 
Ridder in de Orde 

\alr de Nederlandse Leeuw 

Geboren te St. Oedenrode 
Priester gewijd 
Kapelaan te 'a·Hertogenbosch 

(H H Antonous en Barbara) 
Rector Penslonaai ,.Eikenburg" 

Eondhoven 
Rector St. Jozefgestocht Hintham 
Rector der Zusters Carmelotessen 

·a· Hertogenbosch 
Rector Kweekschool .. Concordia" 

's-Hertogenbcsch 
Pastoor te Tolburg (H. Ooonysous. 

het Heoke) 
Benoemd tot bossenop-coadjutor van 
Mgr W Mutsaerts met recht van 
opvolgoog en tot titulai r bisschop 
van Tasos 
Tot bisschop geconsacreerd in de 
Kathedrale Basiliek van St. Jan 
te 's·Hertogenbosch 
Bisschop van 's.Hertogenbosch 
Overleden 1n het St El isabeth· 
zlekennuls te Tilburg 
Begraven op het A. K Kerkhof te 
St Oedenrode 

20 apri l 1908 
10 juni 1933 

18 aug. 1933 

30 sept. 1939 
7 eug 1942 

8 dec 1944 

20 febr 1948 

24 febr 1956 

19 dec 1956 

12 febr. 1957 
27 juni 1960 

9 mei 1966 

14 me• 1966 

CARITAS PRO ARMIS 

.. Heiligheod vraagt een karakterkop. Karakterkoppen 
worden gekapt, geetst, gegraveerd, d.w z. een hard 
proces van proberen. hoofdstoten. vallen en OP· 
staan, gebrekkogheld erkennen, veel goede wol, veel 
moed en durf en eerlukheld om telkens weer 
het leven aan te pakken, zoals Cl\ristus dat wol. Ik 
ben blij met deze tiJd om de enorme kansen doe z\) 
geeft om uit een confeetoe -christendom te komen tot 
een christendom mot karakterkop, met persoonlijk· 
heod .. 

(Uot Gods Volk Onderweg) 

..Voortdurend tekortschieten os eigen aan ons leven. 
tekortscl\oeten noet alleen in het wollen. maar ooi< 
in het kunnen 1 Ja vooral 1n het kunnen Pas als we 
dit erkennen en aanvaarden wordt on dot aardse 
bestaan echte loefde mogeliJk. Want het os JUosl het 
typerende van de l1efde 1n dot ondermaanse. waor 
i n lach en traan elkaar vonden, dat zij steeds een 
beroep inhoudt op de welwollendheod en vergevongs· 
gezindheod van de ander en vooral van De Andere 

(Uit TV -toespraak van maart 1963) 


