
“Niemand leeft voor zichzelf,
 niemand sterft voor zichzelf.
 Wij leven en sterven voor God
 onze Heer, aan Hem behoren wij toe”.

Op woensdag 26 januari 2022 is in het Canisius Wilhelmina ziekenhuis te Nijmegen 
van ons heengegaan onze medebroeder, lid van de Confederatie van de Nederlandse 
en Vlaamse Regio van de Priesters van het Heilig Hart van Jezus

Pater Johannes Godefridus Aarts s.c.j.

Geboren op 28 februari 1937 te Vlierden (Gem. Deurne)
Geprofest op 8 september 1959 te Asten

Priester gewijd op 19 december 1964 te Rome

Jan heeft zijn theologie studies doorlopen in Rome van 1961 tot 1966. Zijn proefschrift 
ging over Luther, een goede voorbereiding voor zijn werk in Finland. Daar heeft hij van 
1966 tot 2002 geleefd en gewerkt. Met als bijzondere opdracht: contacten met de 
(Lutheraanse) Finse kerk. Hij was een geziene gesprekspartner. Als parochiepastor 
werkte hij in verschillende parochies. In 1981 werd Jan vicaris-generaal van het bisdom 
Helsinki, een belangrijke functie omdat bisschop Verschuren na een langdurige ernstige 
ziekte stierf en het een tijd duurde voor er een opvolger kwam. In 2002 keerde Jan 
terug naar Nederland, wat voor hem aanvankelijk moeilijk was, omdat Finland zijn 
tweede vaderland was geworden. Hij werd nu pastor bij de zusters in Rosmalen en 
parochies in de buurt en ging daar ook wonen. Tussen 2015 en 2021 was hij lid van 
het bestuur van onze provincie en vice-provinciaal. In 2018 vestigde Jan zich in ons 
klooster in Nijmegen. Hij laat veel meditatieve en theologische geschriften na in het 
Fins en Nederlands.

Gedenken wij pater Jan Aarts in onze gebeden.

We nemen afscheid van pater Jan Aarts op woensdag 2 februari 2022 om 14.30 uur. 
Gezien de huidige omstandigheden zijn wij genoodzaakt het afscheid in besloten kring te 
laten plaatsvinden in de Dominicuskapel van Huize Rosa, Rosa de Limastraat 10, 6543 JG 
Nijmegen, waarna we hem te ruste zullen leggen op de begraafplaats Jonkerbos, 
Winkelsteegseweg 78-80 te Nijmegen.

Namens zijn familie Namens de communiteit
Fam. Louis Aarts W. Halters, rector
Dorpstraat 16 Rosa de Limastraat 92
5751 KC Deurne 6543 JG Nijmegen


