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" God, laat mij varen . . .. want achter de 
einder wenkt al tijd het licht. " 
Deze zin heeft als een telkens terugkerend 
refrein geklonken in het leven van Pastor 
Zoetebier, Oom Johan , John . 
Als vissersjongen heeft hij de liefde voor de 
zee , voor het varen meegekregen. Maar een 
veel diepere betekenis heeft hij daaraan gege
ven, toen hij priester-missionaris werd in Kali
mantan . 
De varende missionaris . ., dat Is het beeld , 
dat de mensen in Kalimantan van hem zullen 
behouden. Altijd op weg , trekkend van kam
pong naar kampong om de mensen de blijde 
boodschap van God te brengen. Hoe vaak heeft 
hij het lied van de Barito gezongen, waarin hij 
zegt: .. hier ligt mijn visserswerk, waarvan ik 
houd". 
Zijn I iefde voor de mensen, zijn warme belang
stel l ing , zijn blijheid en optimisme, maar vooral 
ook zijn diep, eenvoudig geloof heeft hij neer
gelegd in zijn levensspreuk, die op zijn kamer 
hing, maar meer nog leefde in zijn hart: ,. Man 
müss das Leben lieben lemen, wie es ist. " 

Je hebt van het leven gehouden; je hebt van 
de mensen gehouden en toen aan jouw taak in 
Kalimantan vanwege je gezondheid een einde 
kwam , heb je in Hertme eenzelfde koers ge-

varen . Ook hier: altijd op weg , zoekend naar 
mensen om te helpen en te troosten en nooit 
aan Jezelf denkend . Daarom was de tekst op 
de laatste zondag van Je leven helemaal op 
jou toepasselijk: een goede herder geeft zijn 
leven voor zijn schapen . 
Pastor Zoetebier, Oom Johan, John , wij danken 
je, omdat je een vriend voor ons bent ge
weest : voor de mensen in de vele parochies, 
waar je werkte , voor je familie , waar je een 
heel eigen plaats had en voor al degenen, die 
gelukkig zijn geweest met jou . 
De laatste bocht van de rivier is voorbij en 
het Eeuwige Licht aan de einder is nu jouw 
deel geworden. Nu je bij God bent, de God , 
waar je zo zeker van was, blijf aan ons 
denken. 

Voor uw blijken van deelneming betoond bij 
het overlijden van pater Zoetebier betuigen we 
u onze hartelijke dank. 
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