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Ter dankbare herinnering aan 

Jan H elmes 
(Johannes Laurentius) 

Hij werd geboren 15november1916 te Doetinchem. 
Op 31 oktober 1983 overleed hij, na gesterkt te 
z11n door het Sacrament der Stervenden, in Het 
Nieuwe Sp1ttaal te Zutphen. We namen afscheid 
van hem t11dens een Eucharistieviering op 5 nov. 
in de kerk van 0 . L. Vrouw Tenhemelopneming te 
Doelinchem, waarna we hem aldaar op hel R. K. 
kerkhof te ruste hebben gelegd 1n de verwachting 

van de verrijzenis ten leven. 

In 1939 trad Jan in bij de Lazaristen en 
werd in 1946 tot priester gewijd, waar
na onmiddellijk de benoeming cot hulp
aalmoezenier voor het Nederlandse leger 
in Indonesië volgde. Hij hield van Indo
nesië en bleef daar als missionaris. 
In 1954 trof hem een zwaar motoronge
luk, waarvan hij nooit geheel hersteld is. 
In 1957 keerde Jan voorgoed naar Ne
derland terug en werd een jaar later be
noemd voor de parochie van Nieuw-Einde 
(Heerlen) met onder meer de zorg voor 
het woonwagenkamp. In 1961 verhuisde 
hij naar Eefde in zijn geliefde geboorte
streek om vandaaruit op scholen en bij 
d~ jni::;<l m~t enthousiasme te spreken 

over het ideaal van priester en missio
naris. In 1963 volgde de benoeming tot 
part-time pastor in het huis van bewa
ring te Zutphen en in 1971 werd hij 
tevens pastor van het bejaardenhuis "St. 
Elisabeth". Na zijn pensionering in 1981 
bleef hij dienstbaar door vele assisrenties 
in naburige kerken en kapellen. 
Naast zijn hechte band met familie en 
vrienden bleef hij tot op het laatst in 
contact met vele mensen, die hij in de 
loop van zijn priesterleven had leren 
kennen: uit het leger, Indonesië, het 
woonwagenkamp, het gevangeniswezen, 
het bejaardenpastoraat. Waar hij werkte 
daar was zijn hart. 
Een goed mens is heengegaan"" Een 
vroom priester.." Stem van de zwak
kere"" Eenvoudig en bescheiden op de 
achtergrond. 
Dienstbaar"., ook als het bijna niet kon. 
De gevolgen van het motorongeluk -
een permanente doorn in zijn vlees -
geduldig dragend als zijn kruis. 

Moge de Heer, die hij steeds is trouw 
gebleven, voorgoed zijn licht en vreugde 
zijn. Het tijdelijke gaat voorbij, maar de 
liefde blijft. Moge hij rusten in vrede. 

Onze hartelijke dank voor uw medeleven. 
Fam. HELMES. 


