
Op maandag 5 juli 2021 is in Huize Rosa te Nijmegen van ons heengegaan onze 
medebroeder, lid van de Confederatie van de Nederlandse en Vlaamse provincie 
van de Priesters van het Heilig Hart van Jezus,

Pater Adrianus Johannes Borst s.c.j.

Geboren op 7 augustus 1932 te Alkmaar
Geprofest op 8 september 1952 te Asten

Priester gewijd op 21 december 1957 te Rome

Adri ging in 1954 als frater naar Rome om daar theologie te gaan studeren. Een 
studie die hij zes jaar later afrondde met een promotie tot doctor. Inmiddels was 
hij in Rome priester gewijd. Hij werd in 1960 benoemd voor Finland en heeft daar 
25 jaar gewerkt, veelal in het universitaire theologische milieu van Turku, waar hij 
ook Nederlandse taal doceerde aan Fins- en Zweedssprekenden. Hij was tevens 
regionaal overste (1977-1985). Voor zijn werk in Finland werd hij in 1974 benoemd 
tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. In 1985 werd hij gekozen in het generaal 
bestuur van onze congregatie en verhuisde dus naar Rome, een hele omslag in zijn 
leven. In die bestuurlijke functie heeft hij veel gereisd en speciaal zich ingezet 
voor de SCJ-start in India. Na twaalf jaar bestuurswerk, in 1997, bleef hij in Rome 
als archivaris van het generalaat. Na 5 jaar verhuisde Adri naar ons klooster in 
Nijmegen. Daar moest hij het rustiger aan gaan doen, maar bleef zolang hij het kon 
zich inzetten met zijn uitgebreide kennis voor de congregatie. Op 1 februari 2021 
verhuisde Adri naar Huize Rosa in Nijmegen.

Gedenken wij pater Adri Borst in onze gebeden.

Gezien de omstandigheden waarin we nu leven zijn we helaas genoodzaakt om de 
plechtige Eucharistieviering op 12 juli 2021 om 14.00 in de Dominicuskapel van 
Huize Rosa in besloten kring te laten plaatsvinden. Hierna leggen wij Adri te ruste 
op de begraafplaats Jonkerbos, Winkelsteegseweg 78-80 te Nijmegen.

Namens zijn familie Namens de communiteit
Fam. G. Bakker W. Halters, rector
Abraham Du Bois-hof 12 Rosa de Limastraat 92
1852 EZ Heiloo 6543 JG Nijmegen

“Wie is de trouwe en verstandige
knecht, die de Heer over zijn

dienstvolk heeft aangesteld om hun
op tijd te eten te geven?” 

(Matteüs: 45, 12).


