


In Uw gebed en herinnering moge voortleven 

PATER ALBERTUS, passionist 
Gerardus Pex 

Geboren te Ohé en Laak 25 juli 1892; deed hij 
zijn kloosterprofessie 11 mei 1909 te Ere (Belgiê); 
en werd priester gewijd te Den Bosch 28 april 1918. 
Tijdig gesterkt door de sacramenten der zieken 
is hij overleden in de Maaslandkliniek te Horn op 
25 februari 197 4. Na de plechtige Eucharistie 
viering in onze rectoraatskerk te Maria-Hoop, zal 
de overledene op 2 maart 197 4 te ruste worden 
gelegd op het kloosterkerkhof aldaar. 

Hoe groot een mens is, hoe diep dat leven van 
die mens gevuld is door een rijk priesterleven, dat 
zien wij vaak bij zijn sterven. Voor wie echt ge
looft, is de dood niets angstigs, omdat God, als 
een goede Vader, zo dicht nabij is . 
In enkele maanden heeft een kwaadaardige ziekte 
dit lichaam gebroken, maar Pater Albertus heeft 
dit laatste zware kruis aanvaard, met volle over
gave·. En het was een zwaar kruis, want met zijn 
tachtig jaren, stond hij nog midden in het leven 
en heel dicht bij de mensen, die hij via persoon
lijke gesprekken, briefwisseling en vooral in de 
biechtstoel probeerde een stukje van de hemel 
op aarde te laten ervaren . 
In grote dankbaarheid aan God kan de Belgische 
en Nederlandse Passionistenprovincie terugzien 
op deze priester en kloosterling, die niet als 
predikant, maar zoveel temeer als geestelijke 
leidsman de congregatie heeft gediend. 

Als directeur van het juvenaat en klein seminarie ; 
als magister van de novicen ; als overste van ver
schillende communiteiten heeft hij in grote geest 
van geloof en met een stuk verworven mensen
kennis vele van onze paters en broeders geholpen 
bij de vorming tot kloosterling en begeleid bij 
hun verder kloosterleven. 
Pater Albertus, Uw medebroeders zijn U dankbaar. 
Samen met Uw familie en met Uw vele geestelijke 
kinderen bidden wij Gods Barmhartigheid over 
U af. 

MARIA, MOEDER VAN DE HEILIGE HOOP, 
BID VOOR ONS . 

Voor de innige deelneming, betoond bij 

het overlijden en de begrafenis van de 

dierbare overledene, betuigen wij U 

onze oprechte dank. 

Paters Passionisten 

Familie Pex. 
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