


De Heer nam mij tot zijn apostel, 
en ik mag nu aanzitten tot het gastmaal van het Eeuwig Leven. 

Na te zijn voorzien van het Heilig Sacrament der Zieken is toch nog 
onverwacht overleden onze broer en zwager. 

Ids Piekema MSF 

* Tirns, 10 november 1924 t Emmen, 21 september 2009 

missionaris van de H. Familie 

Ids Piekema werd geboren 10 november 1924 in Tirns. De lagere school 
volgde hij in Roodhuis, aansluitend 2 jaar Mulo. Daarna heeft hij enige jaren 
gewerkt bij enkele bedrijven in Sneek. In de oorlogsjaren, van 194~-1945, 
was hij in gevangenschap te Hamburg en gedwongen gedwongen arbeid. Op 9 
september 1945 trad Ids te Kaatsheuvel in bij de Missionarissen van de H. 
Familie. In zijn verzoek om intrede in het noviciaat schrijft hij: "Om de 
mensen, die Christus niet kennen of van Hem zijn afgedwaald, tot de Kerk te 
brengen, daarvoor wil ik priester worden." Noviciaat 1953 en geloften 1954. 
Tijdens zijn studietijd aan het Groot-Seminarie is Ids enkele maanden aan zijn 
ziekbed gekluisterd vanwege longaandoening. Hij werd geopereerd in de 
"Klokkenberg" te Tilburg. Op 26 juli 1959 ontvangt hij de priesterwijding te 
Oudenbosch. Een uitzending naar de missie was niet mogelijk. Na zijn 
wijding wordt hij benoemd tot econoom van de prokuur in Goirle, tevens 2-de 
raadslid, daarna econoom in Kaatsheuvel. Begin 1970 wordt hij kapelaan in 
Dortmund. 

In een verklaring bij zijn verhuizing schrijft de provinciaal: "Hij is een 
betrouwbare priester, die staat voor het werk dat hem is opgedragen". Hij is in 
Duitsland terecht gekomen door toevallige omstandigheden. Toen de zorg 
voor bejaarde medebroeders in andere handen kwam wilde hij zich inzetten in 
de zielzorg. In Duitsland lagen er meer mogelijkheden. Hij koos voor 
Duitsland o.a. omdat de taal geen probleem voor hem was. Het etiket 
"conservatief' past zeker niet op hem." 

In april 1971 overgeplaatst naar Hammen verhuist na 3 jaar naar Dortmund
Kirchhörde. 
Hier zou hij in teamverband blijven werken tot 1984. Hij had het hier erg naar 
de zin, kon goed samenwerken met zijn team en had een zeer goede naam bij 
zijn parochianen. 

In 1984 keerde Ids terug naar Nederland en werd in augustus van dat jaar 
pastoor van de parochie Erica, bisdom Groningen-Leeuwarden. In 2000 vroeg 
hij ontslag vanwege gevorderde leeftijd. Hij blijft in Erica wonen en bleef 
assistenties doen zo lang het mogelijk was. Hij kreeg een mooi huis en werd 
door veel vrijwilligers geholpen. Vooral Tinie Tappel, zijn naaste hulp op de 
pastorie, heeft hem jarenlang goed verzorgd en geholpen. 

Ids was op zijn best als hij iets had om op te mopperen en tegen te vechten. Hij 
had vaak een kritische, maar diepgaande kijk op de kerk en congregatie. Hij 
leefde mee. Een bekende uitspraak van hem in de jaren '60 toen er veel kritiek 
op het geloof kwam: "Het gaat niet goed met de firma God en Zoon." 

Zijn gezondheid liet de laatste jaren te wensen over. Zijn auto moest hij van de 
hand doen zodat de contacten met zijn medebroeders ook moeilijker werden. 
Vooral de dood van zijn jongere zusAlie in september 2008 greep hem erg aan: 
hij kreeg er een lichte beroerte door. Zijn laatste levensdagen waren soms een 
kruis. Hij kwam dikwijls in opstand vanwege zijn toestand. Hij kon bijna niet 
meer lopen en de dagen bracht hij door zittend voor de tv. Gelukkig kreeg hij 
veel bezoek. In deze toestand vierde hij op 26 juli zijn 50-jarig priesterfeest: in 
bescheiden kring met enkele goede kennissen bij Tinie Tappel. Niet lang 
daarna kreeg hij een beroerte en moest gaan revalideren. Maar zijn krachten 
waren al te zeer afgemat. "Ik wil naar de Heer" zei hij. In alle rust en overgave 
ontving hij het Sacrament van de zieken op donderdagavond 17 september. 
Misschien wilde hij wel sterven op 18 september: precies één jaar na het 
overlijden van zijn zus. De Heer heeft hem tot zich genomen op 21 september. 

Op vrijdag 25 september 2009 zal om 19.00 uur, in de parochiekerk van 
O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen te Erica, Kerkweg 122, een Eucharistie
viering ten Uitvaart zijn. Vanaf 18.30 uur zal er in de kerk gelegenheid zijn om 
afscheid te nemen van pastoor Piekema. 

Op zaterdag 26 september zal pastoor Ids Piekema worden begraven op het 
parochiekerkhof te Roodhuis. Voorafgaande aan de begrafenis zal om 
11.00 uur de Requiemmis zijn in de parochiekerk van de H.Martinus te 
Roodhuis, Slypsterwei 3. 

Zuster Bonifatia Piekema, Boxmeer 
mv. J.Piekema-Bootsma, Sneek 
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