


Hoopvol wachtend .. 

Bid een ogenblik voor 

Pastoor JOHANNES CORNf"LUS MARIA 
(JAN) VAN DE=R HAGf"N, 

die. geboren in Sint Oedenrode op 31 decem
ber 1911. 1n het Elisabeth-ziekenhuis te Tilburg 
overleed op 22 JUii 1993. Z11n hcnaam werd te 

rusten gelegd op het parochiële kerkhof 
aan de Lovensestraat. 

Deze oer-brabantse bakke!'Szoon begon 'la 
zijn priesterwijdin11. op 22 mei 1937, als kape
laan m de landelijke sfeer van Hilvarenbeek. 
Als kapelaan was hij oaama van t 942 tot 1962 
werkzaam m de stadse parochie van de H. 
Antonius van Padua (Korvel) te Tilburg: het was 
hard werken, maar m een goeoe collegiale ver
standhouding. 
In geloof en toew11d1ng aan God gin9 hij z•jn 
volk voor in de erediensten. Als gevoelig mens. 
leefde hij mee met hun wel en wee. kende hen 
goed en was graag behulpzaam: ;nen goeie 
mens", plichtsgetrouw, hartelijk en beschei
den; sprekend zonder welsprekend te zijn. 
In het kenterend getij van geloof en kerkelijk 
leven werd hij pastoor van de Besterd (H.H. 
Martelaren van Gorkum). Dat bleek een lastige 
opgave: veel onzekerheden doemden op m de 
jarenlange besprekingen die leidden tot de 
fusie van vier parochies en de afbraak van de 
kerk. Dat heeft deze verzoeningsgezinde man, 

zoals zovelen, erg zeer gedaan; evenals de 
oorzaak van dit alles: de dalende kerkbetrok
kenheid van velen. 
Intussen wist hij een goede sfeer te handhaven 
door zijn interesse en gulle gastvrijheid Meer 
dan 30 jaar werd hij thuis bijgestaan door Jo. 
Dat waardeerde hij hogelijk. 
In de nieuwe parochie .Noord-Oost" werd h1J 
pastor-teamleider (1971). Na zijn ontslag in 
1980 bleef hij graag zijn diensten aanbieden, 
o.a. 1n net bejaardenhuis .Antonius van 
Padua". 
Hartzwakte velde hem vn1 onverwacht. Na de 
ziekenzalving nam hij bewust afscheid. Berus
tend en in geloof .wachtte" hij .hoopvol op de 
komst van Jezus Messias, de Zoon" - zoals hiJ 
met bevende hand nog opschreef. 

GEBED: 
..In Uw handen, Heer. bevelen wiJ zijn geest" 
(tekst op zijn kelk). 
Neem deze dienaar van Jezus en Zijn Kerk op 
m de glans van de Verrezene. 
Sta ons bij en blijf ons bezielen, 
Uw Kerk hier op aarde. Amen. 

Voor uw belangstelling, gebed en medeleven 
zeggen wij U hartelijk dank. 

Familie van der Hagen 
J. Lammers 
Parochiebestuur en 
pastores 


