
In dankbare herinnering aan 

Pater Cletus (Frans) 
van Rijnsoever O.Carm. 

Franciscus Maria van Rijnsoever werd 
op 30 januari 1917 geboren te Utrecht. 
In de Orde van Karmel koos hij de 
kloosternaam Cletus en legde zijn 
geloften af op 10 september 1936. 

In Merkelbeek werd hij op 12 juli 1942 
priester gewijd. 

In de vroege morgen van 14 april 1988 
overleed hij plotseling in het Karmel

klooster te Enschede en op 19 april 
hebben wij hem begraven op het 

kloosterkerkhof te Zenderen, na de 
Eucharistie-viering in de kloosterkerk 

aldaar. 

t 
Als laatste van drie broers 1s broer 

en oom Frans even plotseling gestor
ven als de andere twee - Hij laat een 
duidelijke leegte achter bij zijn 
familie, waarvoor hij steeds een grote 
steun geweest is en warme belang
stelling en meeleven heeft gekoes
terd. 
In de kleine Karmel-gemeenschap van 
Enschede, bracht zijn onverwachte 
dood een gevoel van groot gemis. 
PATER CLETUS genoot daar van zijn 
van alle zorgen ontdane rust. 

Heel zijn priesterleven 1s gevuld ge
weest met grote inzet in de vele en 
verschillende taken, die hem werden 
toevertrouwd op vele plaatsen in 
Nederland. Deze taken wisselden el
kaar af ten behoeve van de Karmel
orde en de Kerk in Nederland: docent 
aan het klein-seminarie te Zenderen, 
prior in verschillende kloosters, aan
gestelde voor de oecumene en in het 
bedrijfspastoraat, kerkhofpastor als 
beoefenaar voor dit werk van barm
hartigheid, en tenslotte de jarenlange 
functie van kapelaan te Deventer, 
gevolgd door een vijfjarig pastoraat 
te Oldenzaal. 

Maar temidden van deze afwisseling 
in functie en woonplaats bleef 
PATER CLETUS zichzelf trouw: zijn 
muzikaliteit droeg hij als een kost
baar talent met zich mee en aan an
deren uit; statigheid in optreden leek 
hem aangeboren, luisterend en mee
levend in vreugdevolle en zorgvol le 
situaties van mensen, in evenwichtige 
stoerheid eisen stellend aan zichzelf 
en aan anderen, door zijn kalme be
zadigheid bezinning en vrede bren
gend in zijn omgeving en in zijn 
pastoraat. 

z.o.z. 



Hij was een goede herder in alle vor
men van pastorale zorg, die hem wer
den toevertrouwd. 

Hij had nog graag heel lang willen 
genieten van zijn rustige levensavond 
in de Karmel van Enschede, waar hij 
zich thuis voelde. 

Moge aan hem, op voorspraak van 
van Maria, de Moeder en Luister van 
de Karmel, een blijvend thuis ge
schonken worden in Gods Vaderhuis. 

Voor Uw meeleven na het overlijden 
van Pater Cletus danken wij U hartelijk. 

Familie en Karmelgemeenschap 


