


Dankbaar gedenken wij 

Pater Titus (Henk) Demmer 
l(armeliel - Missionaris 

Henk Demmer werd geboren op 9 januari 
1924 te Albergen. ! lij legde zijn professie af 
op 14 oktober 1948. In april 1951 vertrok 

hij naar Indonesië. naar de missie van Oost-Java. Op 19 
december 1954 volgde zijn priesterwijding in de 
Kathedraal van Malang. 

l lenk werd geboren als één na jongste in een gezin van 
negen kinderen. Van jongs af aan wilde hij missionaris 
worden. Toen zijn ouders t.g.v. hun 25-jarig huwelijk een 
grote palm cadeau kregen kroop hij als klein kind daar
onder en zei: "Nu is hel net alsof ik in Indië zit.·· Op 12-
jarige leeftijd ging hij naar Zenderen naar het gymnasi
um en vervolgens ging hij naar het klooster te Boxmeer. 

l lenk was een harde werker. Op vele plaatsen is hij pas
toor geweest o.a. in Ma lang. Curahjati en Lumajang. Zijn 
laatste standplaats was Tumpang. ll ij was een pastor die 
leefde voor zijn mensen. Bijna altijd werkte hij op één
mansposten. maar dal belemmerde hem niet om goede 
contacten te onderhouden met de orde. Veel zorg en aan
dacht had hij voor de armen. Tijdens zijn vakantie in 
Albergen probeerde hij altijd zoveel mogelijk !leid te ver
zamelen voor zijn mensen. !l ij was zijn gu ll e iievers ook 
altijd erg dankbaar. Zo heeft hij diverse kerken. gemeen
scharshuizen en ziekenhuizen kunnen bouwen en dat 
bood hem ook de gelegenheid om diverse projecten voor 

gezondsheidszorg en onderwijs te kunnen ontwikkelen 
en ondersteunen. Voor iedereen die bij hem aanklopte 
voor geld of goede raad stond hij klaar. llij verkocht zijn 
persoonlijke bezittingen t.b.v. zijn mensen. 

Al enige tijd kampte hij met problemen met betrekking 
lol zijn gezondheid. Ook de laatste week voelde hij zich 
ziek. Op 24 april werd hij weer opgenomen in hel zieken
huis. Vervolgens knapte hij weer op en zou maandag of 
dinsdag het ziekenmhuis weer mogen verlaten. Het heeft 
echter niet zo mogen zijn. Op zaterdag 28 april is hij ten
gevolge van een hartaanval toch nog onverwachts overle
den. 

Eind mei zou hij weer naar Albergen komen voor vakan
tie. maar helaas heeft dal er niet meer van mogen komen. 
God heeft hem eerder lol Zich geroepen. We vertrouwen 
erop dat hij nu leeft bij Onze ! leer en dal hij geniet van 
de rust die God hem schenkt. 

Op zondagavond 29 april is er een avondwake geweest in 
de H. Hart kerk te Malang. Onder grote belangstelling 
vond op 30 april de plechtige uitvaartdienst plaats in de 
kathedraal van Malang en is hij daarna begraven op het 
kerkhof van Sukun te Ma lang, bij zijn broer Gerard. 

Op 5 mei hebben wij het leven en sterven van Henk her
dacht in een Requiem-m is in de parochiekerk te 
Albergen. 

De fam. Demmer en de Karmelgemeenschap in 
lndonedië en Nederland danken u harte lijk voor uw mee
leven met l lenk·s leven en sterven. 


