
IN MEMORIAM 



JEZUS t MARIA t JOSEPH t LUCAS 

t 
WILT IN UW H. MISOFFER EN GEBEDEN 

GEDENKEN DE ZIEL VAN ZALIGER 
DE ZEEREERWAARDE HEER 

JOHA_~NES LUCAS 
ROSELAERS 

OUD-PASTOOR VAN HOENSBROEK, 
OFFICIER IN DE ORDE VAN 

ORANJE-NASSAU 

Geboren te Brunssum 30 Mei 1857, 
Priester gewijd te Roermond 29 Maart 1884, 

Kapelaan te Nieuwstadt, H erkenbosch, 
Lutte rade 1884 - H!91, 

Rector te Swartbroek 1894, 
Pastoor te Baexem 190 4, 

Pastoor te Hoensbroek 191 L 
Rustend Pastoor J 939. 

HIJ OVERLEED GODVRUCHTIG.KALM EN 
RUSTIG, VOORZIEN VAN DE LAATSTE 
H. SACRAMENTEN, OP 9 MAART 1949 TE 

HOUTHEM-VALKENBURG. 

Terwijl wij ons opmaakten om zijn 65"jarig 
Priesterfeest te vieren, heeft God hem zijn 
lange loopbaan doen voleinden. 
Als priester is Hij gesteld geworden boven 
anderen. (Sap. VJ). 

Jn een tijd dat de grootindustrie a lles veran
derde in de streek waar hij door God geplaatst 
was, stichtte hij als bouwpastoor de nodige 
scholen voor het Katholieke Onderwijs en als 
Pastoor der Mijnwerkers ging zijn zorg uit naar 
de sociale behoeften der arbeiders voor w ier 
huisvesting hij veel deed door de stichting 
der Woningvereryiging H oensbroek. 

Door de restauratie van 't kasteel Hoensbroek 
- zetel der door hem opgerichte vereniging 
Ave Rex Christe - verbdnd hij zijn naam voor 
goed aan een der mooiste cultuu rmonumenten 
van ons land. 

Laten wij, priesters en vrienden en wij, oud
parochianen van Hoensbroek, hem dankbaar 
gedenken in onze gebeden. 

0 God, aan wien het eigen is a ltijd genadig 
te zijn en te sparen, wij smekên U ootmoedig 
voor de ziel van Uw dienaar Lucas, die Gij 
heden uit deze were ld hebt doen scheiden, dat 
Gij haar n iet w ilt overleveren in de h anden van 
de vijand, noch haar ten einde toe vergeten, 
maar ze door Uw heilige Engelen doet ont
vangen e n tot het hemels vaderland geleiden ; 
opdat zij, daar z ij in U gehoopt heeft, de 
pijnen der hel niet lijde maar de eeuwige 
vreugde bezitte. Amen. 

Mijn Jezus, barmhartigheid. 

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil. 


