


In dankbare herinnering aan 

HENRICUS JOHANNES MAAS 
Geboren te Lage Mierde. Z1 december 1900. 

Priester gewijd 6 juni 1925. 

Kapelaan achtereenvolgens te Beuningen, Nij· 

megen en 's.Hertogenbosch. 

Pastoor van de Parochie H. Antonius Muntel 

te 's-Hertogenbosch, van 28 april 1944 tot 15 

februari 1967. 

Overleden te Rosmalen, 22 oktober 1977. 
Begraven op het R.K. Kerkhof te Orthen 27 
oktober 1977. 

In de St. Jan. waar hij vele jaren als ijverig en 
gelukktg kapelaan had gewerkt en waar hij 
na zijn emeritaat samen met een groep 88Fl

hankelljke en trouwe gelovigen de Euchari
stie vierde. wilde hij afscheid nemen van zijn 
goede familie zUn trouwe hulp Doortle en van 
de vele mensen. voor wie hij een beminnelijke 
en hartolUke vriend was. 
Pastoor Maas, heeft het nooit gezocht In 
grote en opvallende daden, In heel zijn doen 
en laten, was hij priester In hart en nieren 
Voor de velen, die om troost, raad en daad 
bij hem kwamen. had hij veel begrip en een 
warm hart. HIJ kon zich indenken, Inleven, 
in wat er In hen omging. Het ging hem goed, 
els het zijn parochianen goed ging. Zijn ka
pelaans gaf h!J alle ruimte en vr1jheld. HIJ 

maakte hun werk mogelijk, door als een 
goede huisvader een bindende figuur te zijn 
van vriendschap en collegialiteit. 
Hij was ook een man van oprecht geloof. 
Trouw hield hij vast aan zijn dagelijkse H 
Mis en breviergebed. tot hij niet meer kon 
Tekenend was voor hem. dat hij de nieuwe 
ontwikkel 1ngen die gaandeweg in de kerk door
braken. persoonlljk moeilijk kon verwerken 
maar toch zou h!J deze nooit afbreken en af
remmen. Wel bad hij na elke H. Mis samen 
met de mensen In de St. Jan, drie Weesge
groeten voor het behoud van het geloof. 
Maar hij kon ook echt genieten van het leven. 
HIJ wist 1n ales het nuttige met het aangename 
te verenigen. Daarom viel hem de overgang 
naar het emeritaat niet zwaar. Hij had niet veel 
moeite met de besteding van zijn vrije tijd . Hij 
kon helemaal opgaan In zijn liefhebberijen. 
Voor hem hoefde het niet. om er op uit te 
trekken en lange, dure reizen te maken. Hij was 
tevreden en gelukkig met weinig "als alles 
maar goed was". 
Moge hij voor leder van ons over de dood 
heen voortleven ala een mens en priester, vol 
goedheid en hartelljkheld. 


