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Dankbare herinnering aan 

PATER JAN EVERARD MOOIJ ss.cc. 

pastor van de Sint Bonifatius-parochie te 
Nieuw-Schoonebeek. 

Geboren 18 juni 1924 te Obdam . Geprofest 
als lid van de congregatie van de HH . Har
ten 24 september 1944 te Ginneken. Priester 
gewijd 2 oktober 1949 te Valkenburg . 
Na een kortstondige ziekte overleden 2 de
cember 1985 te Coevorden. Na de plechtige 
uitvaartdienst in de parochiekerk van Nieuw 
Schoonebeek werd hij begraven op het R.K. 
kerkhof aldaar. 

Hij was de oudste van een groot gezin. De 
diep-gelovige houding die daar heerste heeft 
mede richting aan zijn leven gegeven . Hij 
voelde zich zeer verbonden met hen en met 
zijn geboortestreek. Hij had ook een sterke 
band met de kloostergemeenschap, waarvan 
hij lid was en onderhield persoonlijke kon
takten met zeer velen van hen. 

Van oktober 1951 tot juni 1973 was hij werk
zaam in de missie van Bangka-Billiton, het 
huidige bisdom Pangkal -Pinang (Indonesië). 
Als ijverig missionaris was het een van zijn 
grootste zorgen , dat de nieuwe visie op kerk 
en missie zijn vruchten zou opleveren . 
Een van de motieven voor zijn terugkeer naar 
Nederland was : "We moeten plaats maken 
voor de eigenlandse krachten". 
Ook hier in Nederland toonde hij zijn sterke 
betrokkenheid met de vernieuwing van de 
Kerk en zijn grote liefde voor de oecumene . 
De ijver en zorg daarvoor werden vaak zor
gen, die hem kwelden . De parochie-gemeen
schap van Nieuw-Schoonebeek leerde hem 
kennen als de ijverige pastor, die zich met 
hart en ziel voor hen inzette . Hij deelde hun 
zorgen en hun vreugden, met een bijzondere 
zorg voor de zieken . Zijn verbondenheid met 
zijn mensen kwam tot uiting in zijn laatste 
wens : begraven te worden te midden van 
hen. Op zijn ziekbed toonde hij, hoezeer hij 
geloofde in God, in Wiens dienst hij zijn 
leven had gesteld. "Ik ben er klaar voor. Het 
is goed". Aan die God van leven en liefde 
vertrouwen wij hem toe . 

Zijn huisgenoten, zijn parochie-gemeen
schap, zijn familieleden en medebroeders 
zijn u dankbaar voor uw medeleven . 


