Pater Gerard Van der Sanden (B) verstorben
stclemens.org/-DEUshownieuws-&id=289

Am Mittwoch, dem 24. April, starb im Krankenhaus von
Hasselt P. Gerard Van der Sanden. Er war schon einige Zeit
krank und wurde nur 72 Jahre alt. Gerard wurde 1966
Redemptorist, begann jedoch erst mehr als zwanzig Jahre
später mit der Priesterausbildung. Seit 1997 war er ein
beliebter Pfarrer in Tessenderlo und der letzte dort lebende
Redemptorist.
Am Vorabend der Beerdigung fand in seiner Pfarrei
Tessenderlo-Berg eine sehr gut besuchte Totenwache statt.
P. Jan Hafmans leitete als Provinzial diesen Gottesdienst und
markierte damit den definitiven Abschied der Redemptoristen in Tessenderlo.
Der ebenfalls sehr gut besuchte Trauergottesdienst fand am Samstag, dem 4. Mai in seinem
Geburtsort Essen-Horendonk in der Sint-Vincentius à Paulokirche statt.
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Werken
Over d’Aa
Uit de commissie van 12 september: In oktober zullen de verschillende nutsmaatschappijen
starten met de voorbereidende
werken in Watermolenstraat en
Over d'Aa. PIDPA zal dit alles
coördineren. Geschatte duur: 5
maanden. De feitelijke heraanleg

Opfrissing Over d’Aa

van rijweg, fietspaden, voetpaden en pleinen start pas nadien.
Dit zal gebeuren in 2 fases:
1) Watermolenstraat – Postbaan
2) Postbaan – kerkplein. Er volgt
nog een bewonersvergadering.

Dirk Smout

Complimenten aan onze gemeente!

Pater Gerard Van der Sanden: 50 jaar kloosterling
Gerard Van der Sanden, zoon
van Peerke Van der Sanden Nelen, werd geboren op 2
augustus 1946. In 1960 ging
hij naar het Juvenaat bij de
Paters Redemptoristen in
Sint-Truiden en in 1965 ging
hij naar Korbeek-Lo waar hij
zijn noviciaat begon. In 1966
legde hij zijn tijdelijke geloften af als broeder bij de Paters Redemptoristen. Na enkele jaren van broeder zijn te
Essen, begon hij aan zijn
studies tot priester bij de late
roepingen. Na jaren van stu-

die en werk werd hij in 1995
door Mgr. Van den Berghe
priester gewijd te Horendonk.
Hij werd als missionaris uitgezonden naar Chili, maar na
een jaar verblijf moest hij om
gezondheidsredenen terugkeren naar België. Hij werd
toen tewerkgesteld in 1999
als pastoor in de federatie
Tessenderlo, waar hij nog
steeds werkzaam is.
Pater Gerard wenst zijn 50

jaar kloosterleven te vieren.
Dit zal gebeuren op zaterdag
24 september 2016 in de
viering van 17.00 uur te Horendonk.
Pater Gerard, van harte proficiat en nog vele deugddoende en genadevolle jaren
in de voetsporen van jullie
stichter.
Iedereen is zaterdag 24 september 2016 uitgenodigd om
mee te vieren.

Kerk & Leven

