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Met liefde, respect en dankbaarheid donken WIJ terug 
aan onze medebroeder en broer 

FRATER JAN W. J. van HEST 
Hij Nerd gebcren te N1&1JW8 Niodolp (N H.) op 10 oklober 
1922 en trad in de Congregatie van de fraters van Onze 
Lieve Vrouw, Moeder van Barmhartigheid 18 Tilburg. op 
29 augustus 1940. H~ legde zijn professie voor nat leven 
af op 15 a"ljustus 1946. H~ overleed on hel raierhuis 
.Joannes Zwiisen• op 19 scplembor 19119 We hebben 
hem op 23 september begraven bij Z•Jll medebroeders op 
het kerkhof van de fraters, bij .Huize Steenwijk. 
Bolrlelseweg 58, te Vught 

De liefde voor het onderwijs zat er bij Jan al van kinds· 
been af tn. Z.JO vader Wil$ hOofd der school, en Jan kwam 
naar de fraters 111 Tilburg om daar de onderw11zers-oplel· 
ding te voftoo•en. Daama heelt h11 meer dan 40 jaar ZIJll 
beste krachten gegeven als leraar en schoolleider in drver· 
se plaatsen. Met hart en ziel heeft h•J al die jaren voor de 
1eugd gewerkt Hij stond voor iedereen klaar. volgde vele 
leerhngen ook nog 1n hun verdere leven. Z.1 kwamen hem 
vaak hun lief en leed vertellen. H11 schreef ontelbare bne· 
ven en kaarten naar mensen die hem ook niet konden ver· 
gelen. Voor Z1Jn grote verdiensten en Inzet 1n het onderw11s 
werd hij geeerd met de _eremedaille 1n goud 1n de Orde van 
Oranje Nassau. Ook z11n werk voor onze eigen gemeen· 
schap mag niet onvermeld bt11ven.Taln1k Zijn de gebeden, 
oefeningen, dagslu111ngen, psalmen, enz. die hij voor onze 
communiteiten heeft geschreven. Ook schreef hiJ graag 
en vlot _in onze congregationele tijdschriften, en in kerk· en 
parochieblaadjes. Zo bh1ft hl) onder ons voortleven. omdat 
we zijn naam nog rege1ma11g onder ogen zullen zien. 
Voora da parochianen van de Obrechtkerk 1n Amsterdam 
en van de P1us X 1n Alkmaar hebben veel aan Jan te dan· 
ken. Na ZiJn actieve schoolt11d 1s h11 1n .de Obrechr gaan 
assisteren, met een u1tdrukkeh1ke opdracht van de bis· 
schop van Haarlem. Met inzet van al z11n krachten heeft h~ 
meegewerkt 111 tiet pastorale team om het .Obrecht· 

gevoel" zoals hij het noemde, niet alleen levend te hou· 
den, maar om steeds meer parochianen b1J de ker1< te 
betrekken en anderen weer btJ _de geloofsgemeenschap te 
laten aansluiten. De voorbere1d1ng op Eerste·Communie 
en Vormsel, verzorging van woord· en communiediensten. 
eerste-vn1dagvienngen. de ver1<ondig1r>g ti1den1 de lOn
dagse Eucharistie. hij deed het allemaal op zi1n eigen 
wi1ze en na grondige voorbere1d1ng. Aldus bracht hij GOd 
en Zijn bh1de bood"'*1ap dichter bij de mensen. HiJ geloof· 
de 111 de toekomst. ook al zag h11 om zich heen hoe het 
geloof hier en daar afnam. .Moeten wij nu treung en werl<· 
loos toezien?" schreef h~ in het paroehleblad. "De toe
komst 1s toch niet dichtgetimmerd! Mat Kerstmis vieren we 
de geboorte van Jezus. God komt zochtbaar bij de men
sen. Hij schnJfl met ons Zlf' velhaal. W11 schnJV811 nu 
anders. maar het verhaal is hetzeHde. We moeten alleen 
wat dieper nadenken. wat verder spillen. Het Is er alle· 
maal~ en het manifesteert zdl in aUerlei kleiM gebeur· 
te111ssen . Woorden die onder ons blijllen leven, nu hij 11181 
meer onder ons is. Dat ziin welk in de .Obrechl" zeer 
gewaardeerd werd kwam tot uillng bij de viering van z.,, 
12•12 iang feest als pastoraal rnedewerl<er, waarbij l>J do 
pauselijke onderscheiding .Pro Ecclecia el Pontifice• oot· 
111ng en door een dankbare parochiegemeenschap een 
reis naar Rome kreeg aangeboden. samen mei Z•Jl'I zus 
Tiek. 
Zo was drt leven. zo ging dit leven ten a1nde. Te vroeg. te 
Stiel! Maar laten we drt mooie leven in onze gedachten 
houden. in dankbaarheid vooral omdat we hem In ons 
midden mochten hebben als een h1ne broer. medebroeder 
en vnend. 
Jan, bedank! voor alles wat je voor ons gedaan hebt. 
Denk nog eens aan ons. 1n het b11zonder aan Je dierbare 
congregatie, en aan Je lieve zus voor wie 1a zo veel bete· 
kende en die je tot het laatst zo nabij gebleven 1sl Vaarwel 
en tot weerziens. 

Voor uw belangstelling en gebed rond het overl11don van 
frater Jan van Hest zeggen w1J u hartehJk d_ank. Speciaal 
het verzorgend personeel van .Joannes Zw11sen'. 

Fraters van de communrtert van Amsterdam 
Fraters van de commun1tert van .Joannes Zw11sen" 

Tiek van Hest 


