
 
Jacques H. HOEBERICHTS 

 

        04-12-1914: geboren te Bunde 
        08-09-1935: 1e professie te Meerssen 
        23-03-1941: priesterwijding te Oirschot 
        03-09-2001: overleden te Maastricht; 

begraven te Schimmert 

 

"Houd mij in leven, wees gij mijn redding, 
steeds weer zoeken mijn ogen naar U."  

(psalm 25) 

 
Op 3 september 2001 overleed in het ziekenhuis in Maastricht, 

voorzien van het sacrament van de zieken, 

pater JACQUES HOEBERICHTS  
montfortaan 

 
Jacques werd op 4 december 1914 in Bunde geboren. Hij volgde zijn broer Jan naar Schimmert, waar 
hij op de apostolische school van de montfortanen in de jaren 1928-1934 het middelbaar onderwijs 
volgde. Iets dichter bij huis, in Meerssen, voltooide hij het noviciaat en legde op 8 september 1935 
zijn eerste geloften af. In Oirschot volgde hij de filosofische en theologische studies, waar hij op 23 
maart 1941 door Mgr. A.F. Diepen, bisschop van 's-Hertogenbosch, priester gewijd werd. 

 
Hij heeft een lange staat van dienst in de Nederlandse Provincie van de montfortanen. Hij begon in 
1941 als leraar in Schimmert en verhuisde 10 jaar later naar Voorschoten, Haagse Schouw. Met de 
staf van leraren verhuisde hij naar Beresteyn, waar hij naast leraar ook econoom van de communiteit 
en de school werd. In 1964 werd hij overste. 
In 1970 werd hij de administrator van de missieprocuur, die eerst op de Haagse Schouw en daarna in 
Beresteyn gevestigd was. In 1990, 76 jaar oud, ging hij met rust eerst in Beresteyn en in 1998 in 
Vroenhof, Valkenburg. Hij mocht zijn 60-jarig priesterfeest vieren en met een gerust hart zeggen: het 
is mooi geweest, mijn taak heb ik volbracht. 

 
Jacques was geen geboren leraar, maar toch heeft hij, in dienst van de vorming, twintig jaar les 
gegeven aan studenten in onze twee klein-seminaries in Nederland; daarnaast verleende hij van 
harte pastorale assistentie in de buurt. Via het klein-seminarie kwam hij terecht op de missieprocuur, 
waar hij wegen bleef vinden om in het pastoraat actief te zijn. Hij was consciëntieus en heeft zijn hele 
leven de spanning ervaren tussen wet en geweten zowel in zijn persoonlijk leven als in zijn pastorale 
activiteiten. Ook rusten kon hij niet helemaal, tot het einde toe heeft hij zijn priesterlijke functies 
willen uitoefenen. 



Jacques, voor jouw levenslange inzet voor de SMM willen we hier onze dank uitspreken. Je was voor 
velen een zeer gewaardeerde pastor. Rust nu in vrede. 
Op vrijdagavond 7 september houden we om 17.30 uur in de kapel van Vroenhof de avondwake voor 
Jacques en op 8 september 2001 vindt in de parochiekerk van Schimmert om 10.30 uur de plechtige 
requiemviering plaats, waarna we hem op het kloosterkerkhof aldaar te rusten leggen. Jacques, we 
gedenken je dankbaar in ons gebed en gezamenlijke eucharistie. 

 
Oirschot, 4 september 2001 

Ch. Voncken smm  
provinciale overste 

 
 

Bij de uitvaart van Jacques Hoeberichts 

 
             Vandaag, 8 september, feest van O.L.Vrouw Geboorte, is het precies 66 jaar geleden dat pater 
Jac.Hoeberichts en zijn nog in leven zijnde klasgenoten, pater Lambert Terstroet, pater Nol Dijker en 
pater Giel Meels hun eerste geloften aflegden en toetraden tot de congregatie van de montfortanen. 
             Voor pater Jac. is door zijn dood een einde gekomen aan een kostbaar leven in dienst van 
deze congregatie. 

 
             Geboren uit een echte Bundese familie kreeg hij een degelijke christelijke opvoeding. Hij 
groeide op in het rustige gehucht "de Meer". 
Bunde was een dorp dat veel priesters voortbracht. De kapelaan uit die tijd was nogal montfortaans 
gezind, vandaar dat er een aantal studenten naar de Apostolische School Ste Marie, het 
montfortaans klein-seminarie in Schimmert, ging. 
Jac. volgde zijn broer Jan. Beiden werden heel kostbare medebroeders. 

 
Na zijn gymnasiale opleiding maakte hij het noviciaat in Meerssen en zoals gezegd werd hij daar lid 
van de congregatie van Montfort. 
De priesterwijding volgde na de studie filosofie en theologie. 
Ik denk niet dat hij toen solliciteerde naar de functie, die hij kreeg, leraar in Schimmert. 
Wat ging er om in het hoofd van de provinciaal die toen de benoeming gaf? 
Was het een jongensachtige voorkomen en karakter, zijn sportiviteit? Zijn schranderheid zal er 
misschien debet aan zijn. 

 
Het was niet zijn eerste keuze. De pastoraal trok hem veel meer en dat liet hij wel zien omdat hij 
niets liever deed dan zijn hulp aan te bieden in de parochies die daarom vroegen. 
Ook al bestond dat in de begintijd van zijn priesterzijn bijna alleen in het assisteren bij kerkelijke 
plechtigheden. 

 
Uit de jaren dat ik hem kende als leraar vanaf 1941 en in de volgende oorlogsjaren is hij mij vooral 
bijgebleven als de pater die je altijd kon vragen om mee naar het voetbalveld te gaan. Die velden 
lagen buiten de schoolterreinen, dus mochten we daar niet alleen naar toe. Pater Hoeberichts was 
zelf gek op voetballen en dus was hij altijd te vinden om ons te begeleiden. 

 
Na zijn Schimmertse tijd werd hij aangesteld in dezelfde functie aan het nieuwe klein-seminarie in 
Voorschoten. 
Daar is hij bijna vijftig jaar gebleven als leraar, econoom en later als Overste. 



Na die periode aan het seminarie werd hem gevraagd medewerker te worden van de 
missieprocurator, die een bepaalde zorg droeg voor de missionarissen in de vele missiegebieden van 
de Nederlandse Provincie. 
Hij was accuraat en behulpzaam en zag er niet tegen op de missionarissen op te zoeken op hun 
werkplek. 

 
Uit de Voorschotense tijd dateren zijn talloze kennissen. Hij maakte gemakkelijk contacten, reisde 
graag met de montfortaanse bedevaarten en ook uit die tijd bleven velen hem trouw. 
Er ging blijkbaar toch een zekere uitstraling van hem uit. 

 
Mag ik dat samenvattend bestempelen als een grote hartelijkheid. 
Toen hij om gezondheidsredenen naar Vroenhof kwam was dat een grote tegenvaller. Hij was zo 
verweven met Voorschoten en omgeving dat zijn geboortestreek hem niet meer zo trok. We konden 
hem daar aardig mee plagen. 

 
Aanvankelijk was zijn lichamelijke en geestelijke toestand niet gezond. Maar na enige tijd ging hij zich 
beter voelen en zou het liefste terug naar Voorschoten zijn gegaan. 

 
Jac was vooral de laatste tijd veel met het verleden bezig en hij ging er prat op dat hij vele oude 
verhalen kende en jaartallen en leeftijden. Als hij niet zeker was vond hij de weg naar het boek van 
de gegevens, waar alle medebroeders, ooit lid geweest van de Nederlandse Provincie, in te vinden 
waren. 
Een zekere triomf werd gevierd als hij het bij het rechte eind had. 
Ik mag wel zeggen dat de bewoners van Vroenhof hem niet zullen vergeten en dat hij bij hen zal 
blijven leven als de pater, die zo goed voor zijn zus was. Met veel geduld probeerde hij voor zuster 
Marie-Hubert het leven zo aangenaam mogelijk te maken. Als een consequente therapeut dwong hij 
haar te lopen en later toen zij helemaal gekluisterd was aan een rolstoel trok hij met haar het park in 
om te zorgen dat ze afleiding en frisse lucht kreeg. 
De verzorgsters zullen hem dankbaar zijn dat hij zo menselijk nabij was. 

 
Pater Hoeberichts was een pastoraal bewogen man. Hij had soms moeite met veranderingen in de 
kerk en het religieuze leven. 
Niet alles kon zijn goedkeuring wegdragen maar hij stond open voor vernieuwingen die een grotere 
ruimte gaven aan de persoon van de religieus. Hij had een zekere hang naar een grote privacy. 
Ik denk dat hij in de laatste moeilijke periode van zijn leven terug kreeg aan zorg en aanhankelijkheid 
wat hij zelf altijd investeerde in anderen. 

 
In de eerste lezing hoorden we de woorden uit de eerste Petrusbrief: "weidt de kudde van God 
waarvan gij de herders zijt; hoedt haar zoals God het wil, van harte en niet uit dwang, met toewijding 
en niet uit winstbejag." 
Zonder twijfel heeft pater Jac. deze woorden naar vermogen trachten waar te maken. Deze pastorale 
instelling had hij. Ook heeft hij de talenten die God hem toevertrouwde zo besteed dat hem ook de 
lofprijzing toekomt: 
"Uitstekend, goede en trouwe dienaar, over weinig was je trouw, over veel zal Ik je aanstellen." 
             Misschien dat wij liever zouden zeggen: je bent over veel trouw geweest en je hebt het zo 
goed mogelijk gedaan en daarom rust nu maar bij God, een eeuwige rust. AMEN. 

T. Hustin smm 
Pro Nostris september 2001 pg 132 vv. 

 



Gedenken we dankbaar 
Pater Jacques Hoeberichts  

montfortaan 
 
Geboren in Bunde op 4 december 1914. Hij ging net als zijn broer Jan naar Schimmert, waar hij het klein-
seminarie van de Montfortanen volgde. Na zijn noviciaat in Meerssen werd hij op 8 september 1935 
Montfortaan door het uitspreken van de eerste geloften. In Oirschot studeerde hij filosofie en theologie en 
werd er priester gewijd op 23 maart 1941. In het jaar van zijn zestigjarig priesterfeest stierf hij na een 
benauwde ziekte in het Academisch Ziekenhuis Maastricht. 
 
Hoewel opgeleid om te doceren is Jac eigenlijk een zielzorger oude stijl geweest. Tussen zijn werk als leraar in 
Schimmert en later Voorschoten onderhield hij veel contacten met veel mensen, oud-leerlingen en hun 
families, parochianen uit de plaatsen waar hij assisteerde en met zijn eigen familie. 
Tien jaar onderwees hij aan de toenmalige Apostolische School Ste. Marie en bijna twintig aan het 
Montfortaans klein-seminarie in Voorschoten, waar hij naast leraar econoom was en later overste. Na die 
periode werd hij gevraagd als administrateur van de missieprocuur, waar hij mede de zorg droeg voor de 
missionarissen. Graag bezocht hij hen op hun werkterrein. 
In 1990 mocht hij gaan rusten. Hij bleef in Voorschoten en eerst toen zijn gezondheid hem daartoe dwong 
kwam hij terug naar zijn geboortestreek om opgenomen te worden in het Zorgcentrum Vroenhof in Houthem, 
waar hij weer een gemeenschap van medebroeders vond. We mogen wel zeggen dat we afscheid nemen van 
een pastoraal bewogen man. Hij was heel gewetensvol, vele veranderingen konden zijn goedkeuring niet 
krijgen maar hij stond open voor vernieuwingen die een grotere ruimte gaven aan de persoon in het religieuze 
leven. 
In Vroenhof kwam hij na een moeilijke beginperiode tot een redelijk gezond leven. Hij werd zelfs de toeverlaat 
van zijn zus, zuster Marie-Hubert, Dochter der Wijsheid, die verzorging nodig had. Hij probeerde haar aan het 
lopen te houden en toen dat niet meer ging reed hij haar door huis en park in een rolstoel. Hij was een 
voorbeeld van broederlijke mantelzorg en ook hier was hij consequent en van grote regelmaat. 
We zijn allen die, vooral in zijn lijdensperiode, hem steunden zeer dankbaar: de verzorging van Vroenhofs 
zorgcentrum, de verpleging van C5 van het ziekenhuis en de regelmatige bezoekers. 
Pater Jac, je was de pastor van het persoonlijke contact, met een grote betrokkenheid op mensen. Dank voor je 
montfortaans leven. We geven je terug aan de Heer en wees voor ons een voorspraak. 
 

Rust in Gods vrede. 
 

 

 
Pater Jacques Hoeberichts werd in het zonnetje gezet voor zijn zestigjarig jubileum. 
 



GEBOREN LIMBURGER WERD ECHTE VOORSCHOTENAAR 

 
VOORSCHOTEN. Nadat 47 jaar geleden de paters montfortanen Huize Beresteyn in eigendom 
verwierven en daar een klooster met een klein seminarie vestigden, was een van de eerste 
bewoners pater Jacques Hoeberichts. Hij gaf Engelse les aan de seminaristen, later ook 
godsdienstles. Al snel werd hij overste en nadat hij daarvan de maximum tijdsduur vol gemaakt 
had, ging hij assisteren tijdens de zon- en feestdagen in diverse parochies en dat was zijn 
kennismaking met de St. Laurentiusparochie. Hij was ook nog enige tijd pastoor van de 
Rijndijkkerk, de eerste vestiging van de montfortanen in Voorschoten, thans is dit gemeente 
Leiden. 

door Joop Peeters 

 
De geboren Limburger werd een echte Voorschotenaar. En terwijl menig priester het als 65-plusser 
wat rustiger aan ging doen, bleef pater Hoeberichts assisteren in diverse parochies. Het was tien jaar 
geleden heel normaal dat hij zijn halve eeuw priesterschap in de St. Laurentius zou vieren, want hij 
ging daar nog regelmatig voor tijdens de Eucharistievieringen. Een paar jaar geleden werd de pater 
lichamelijk gedwongen zijn emeritaat te aanvaarden en hij verhuisde naar een verzorgingscentrum in 
het Limburgse Valkenburg. Zondagmorgen was hij terug in de St. Laurentiuskerk om zijn 60-jarig 
priesterfeest te vieren op uitnodiging van pastoor Gerard Paardekooper. In een overvolle 
Laurentiuskerk ging de inmiddels 87-jarige jubilaris voor tijdens de plechtige Eucharistieviering met 
als concelebrant pastoor Paardekooper. "De pater wil dat we het allemaal eenvoudig houden, maar 
gelukkig heeft hij daar niets over te zeggen", aldus de pastoor, die de parochianen erop wees dat er 
dit keer maar liefst 100 jaar priesterschap op het altaar actief is, 60 jaar van de pater en 40 jaar van 
hem. De pater maakt al 60 jaar een rondje en spontaan maakte het kerkvolk de zin af met "rondom 
de kerk". Toch werd het een feest, waarin het vertrek van de paters montfortanen uit Voorschoten 
ook centraal stond. Voor het laatste was de dag ervoor op Huize Beresteyn de sterfdag van de H. 
Montfort gevierd met daarna een galgenmaaltijd en voor het laatste klonk ook in de St. Laurentius 
het Montfortlied "Animés de l'amour, dont on s'aime entre frères". Aan het slot van de viering sprak 
de nog vitale jubilaris een dankwoord en bewees nog steeds een humorvolle vlotte predikant te zijn. 
Een daverend applaus was de beloning voor die gloedvolle woorden. In het Bondsgebouw was 
daarna een zeer druk bezochte en langdurige receptie. 

 
Montfortanen 
De paters montfortanen kwamen voor het eerst in Voorschoten in 1931 en kregen in 1933 van de 
bisschop van Haarlem toestemming voor een openbare kapel bij het Haagsche Schouw. De leiding 
daarover kwam in handen van een rector. In 1943 werd de kapel verheven tot parochiekerk. In 1966 
werd na een ingrijpende grenswijziging de Rijndijk toegevoegd aan de gemeente Leiden. Nadat 
Beresteyn in monfortaanse handen kwam, werd geleidelijk het klooster en het seminarie 
overgeplaatst naar Huize Beresteyn. Alleen het kerkje aan de Rijndijk bestaat nog steeds en heeft 
iedere zondag een protestantse en een r.k. dienst. 
Op 15 mei zal de laatste montfortaan op Huize Beresteyn het licht uitdoen en wat er dan met 
Beresteyn gaat gebeuren, blijft vooralsnog zeer onzeker. Projectontwikkelaar Van Cleef uit Leiden 
denkt aan appartementsbouw, maar het zal wel moeten passen in het huidige bestemmingsplan. In 
ieder geval is de voorgevel van het hoofdgebouw een monument en ook het bos is een beschermd 
gebied. Aan 70 jaar montfortanen in Voorschoten is een einde gekomen. 
Of om het met de woorden van pastoor Paardekooper te zeggen: "De stichter van de orde schijnt 
een nurkse man geweest te zijn, maar daar kun je blijkbaar toch heilig mee worden, zijn volgelingen 
zijn in ieder geval plezierige mensen met een groot geloof in God en de mensen. We zullen ze missen 
in Voorschoten". 

 



HOEBERICHTS+++ Jacques H. Pater 
                                     Nationaliteit: Nederlander 
Geboren : 04-12-1914 te Bunde in Nederland 
Ingetreden : 1934 te Meerssen in Nederland 
Eerste geloften: 08-09-1935 te Meerssen in Nederland 
Eeuw. geloften: 08-09-1940 te Oirschot in Nederland 
Priesterwijding: 23-03-1941 te Oirschot in Nederland 
Gewijd door: Mgr. A.F. Diepen, bisschop van Den Bosch 

 
                     ***HUMANIORA/VAKSCHOOL*** 

 
Montfortaans 1928-1934 te Schimmert in Nederland 

 
                       ***HOGERE STUDIES*** 

 
Filosofie 1935-1937 Oirschot Nederland 
Theologie 1937-1941 Oirschot Nederland 

 
                    ***IN DIENST VAN DE CONGREGATIE*** 

 
1941-1951 Schimmert Nederland Leraar 
1951-1955 Voorschoten H.S. Nederland Leraar juvenaat 
1955-1964 Voorschoten Ber. Nederland Leraar en provisor 
1964-1970 Voorschoten Ber. Nederland Overste 
1970-1975 Voorschoten H.S. Nederland Ass. Missieprocure 
1975-1990 Voorschoten Ber. Nederland Ass. Missieprocure 
1990-1998 Voorschoten Ber. Nederland Rustend 
1998-2001 Vroenhof Nederland Rustend 

 

Overleden op 03-09-2001 te Maastricht in Nederland 
Begraven te Schimmert in Nederland 


