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Ter dankbare herinnering aan het leven van 

pater 

JACOBINUS (GERARD) DEMMER 
Karmeliet - Missionaris. 

Gerard werd geboren op 17 januari 1914 
te Albergen. Samen met zijn klasgenoten 
legde hij zijn religieuze professie af in 
de Orde van Karmel op 8 september 1933 
en op 14 Juli 1940 ontving hij te Merkel
beek de priesterwijding. 

Na de oorlog is Gerard eerst nog een tijdje 
prefekt geweest van de broeder"opleiding in 
Merkelbeek en eind veertiger jaren is hij als 
missionaris naar Indonesië vertrokken. Onmid
dellijk werd hij gevraagd zich in te zettten 
voor de opleiding van inheemse priesters, 
eerst in Malang, daarna (precies vanaf zijn 
verjaardag in 1951) in Batu, waar hij ook de 
eerste prior werd . 
Op verschillende plaatsen in het bisdom Ma lang 
is Gerard met hart en ziel pastoor geweest, 
o.a. in Jember en in Lumajang. Zijn hart ging 
vooral uit naar de inlandse mensen, voor wie 
hij in veel opzichten een steun en toeverlaat 
is geweest. 
Zijn langste tijd heeft hij gewerkt a Is pastoor 
van de H. Hart-parochie in Malang (Kayutan
gan). Daar heeft hij veel gedaan voor de be
jaarden onder de indo 's. 
De laatste jaren heeft Gerard ook de nodige 
aandacht besteed aan het ziekenhu is van Ma
lang . 

Gerard is een echte missionaris geworden en 
geweest. Zoals hij elk gelufd kende van de 
vele vogelsoorten in de tropen, zo heeft hij 
ook de woorden en de noden van de mensen 
leren verstaan en hun taa I leren spreken. 
Maar ook heeft hij nooit de taal van zijn ge
boorte-grond vergeten, getuige zijn ve le we l
doeners in Albergen en wijde omgeving. 
Zijn gezondheid heeft hem eigenlijk zijn hele 
leven dwars gezeten; zijn longen zijn altijd 
zwak geweest en zijn ademhaliPg moeilijk. 
Op 23 mei 1986 ontving hij het Sacrament der 
Zieken en op 12 juni overleed hij, in het bijzijn 
van zijn jongere broer Henk ; daags daarop is 
hij te Malang begraven. 
Op 17 Juni hebben wij het leven en sterven 
van Gerard herdacht in een Requ iem-mis in de 
parochiekerk van de H. Pancratius te Albergen. 

De fami lie Demmer en de Karmelgemeenschap 
in Indonesië en Nederland danken U hartelijk 
voor Uw meeleven met Gerard 's leven en 
sterven. 


