
Ter dankbare herinnering aan 
WILHELMUS HENDRIKUS ALBERTUS 

. PASMAN 

pastoor van de St. Martinus-parochie 
in Bussloo. 

Hij werd geboren te Kortenhoef op 23 mei 
1912 en tot priester gewijd op 25 juli 1937. 
Hij was achtereenvolgens kapelaan in Kla
zienaveen, Lonneker, Sneek en Arnhem. 
Daarna was hij pastoor te Fleringen, En
schede en sinds 1974 in Bussloo. 
Hij overleed, voorzien van het sacrament 
der zie'ken , in het ziekenhuis te Velp op 
14 januari 1981. 
Wij legden zijn lichaam te ruste op het 
parochiële kerkhof te Bussloo op 17 ja
nuari 1981 , waar het de dag der verrijzenis 
wacht. 
Deze priester was niet zo spraakzaam. Hij 
was, in welke omstandigheid ook, zeer ge
lijkmatig van gemoed. Hij uitte zich niet 
emotioneel. Toch liet hij bij zijn heengaan 
veel vrienden achter. 
Dat hij veel vrienden had, bleek bij uitstek 
bij de viering van zijn 40-jarig priesterfeest 
in 1977. 
Wat was er dan zo bijzonder aan hem? 
Was het zijn kunst om contacten die een
maal gelegd waren ook te onderhouden? 
Was het zijn sportieve inslag? 
Deze eigenschappen zullen zeker bijge
dragen hebben aan zijn goede contacten . 

Maar bovenal was het bijzondere in deze 
priester dat hij dicht leefde bij het evan
gelie. 
Hij werd bemind wegens zijn bescheiden
heid, zijn eenvoud en zijn trouwe volhar
ding. Het was zijn voornaamste zorg nooit 
iemand te kwetsen of te kort te doen. Hij 
wilde nooit over een ander praten. 
Bovendien was hij weinig eisend voor zich
zelf en stond hij altijd voor iedereen klaar. 
Daarom nam hij een centrale plaats in 
binnen zijn familie. Hij was een geliefde 
broer, zwager en oom . Hij was altijd zorg
zaam voor zijn huisgenote. 
Hij was een goede buurman, een trouwe 
bezoeker van de zieken, een goede colle
ga en een goedmoedig pastoor. 
Wij zijn God dankbaar voor deze mens, 
deze vriend , deze dienaar, in wiens woord 
en leven ons het Evangelie van Jezus 
Christus werd verkondigd . 
Moge hij nu binnengaan in de vreugde van 
de Heer. 

Voor uw medeleven bij het overlijden van 
onze toegewijde pastoor en onze geliefde 
broer, zwager, oom en huisgenoot heeft 
ons goed gedaan. Hiervoor onze hartelijke 
dank. 

Kerkbestuur en Parochieraad 
Fam. Pasman 
D. Temmink 

Bussloo, januari 1981 


