‘Wij allen horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden.’
Handelingen 2, 11b

Na een mooi leven, zoals hij zelf zei, en met inzet voor heel veel mensen in Indonesië en
Nederland, is onze medebroeder, broer, zwager en oom,

pater Jacques Alkemade
Jacobus Leonardus Maria
missionaris van het H. Hart
het eeuwig leven binnengegaan.

Jacques werd geboren in Noordwijk op 15 februari 1936. Op 21 september 1956 deed hij zijn
Eerste Professie. Op 3 september 1961 volgde de Priesterwijding in Stein. Op 25 januari 1964
vertrok hij naar Indonesië (Jakarta) waar hij bleef wonen en werken totdat hij in oktober
1977 terugkwam i.v.m. ziekte. In Arnhem werd hij parochie assistent in de Martinusparochie
en vervolgens pastoor tot oktober 1978 waarna hij op 1 januari 1997 pastor werd in de
parochie Tivoli in Eindhoven en tevens overste van de communiteit. In 2004 volgde zijn
benoeming als overste in Overhoven-Sittard en tevens werd hij lid van het Provinciaal
Bestuur. Op 15 januari 2014 kwam hij naar Tilburg, Notre Dame. Op 6 juli 2020 is hij in het
klooster van Notre Dame rustig ingeslapen.
We hadden Jacques graag een mooi afscheid gegund met familie, zusters, medebroeders
vrienden en bekenden.
Vanwege de Corona pandemie is dit niet mogelijk en moeten wij in besloten kring van hem
afscheid nemen.
Na de uitvaartdienst gaan we zijn lichaam begraven bij de medebroeders op het kerkhof aan
de Bredaseweg 204.
We hopen dat u in deze dagen, met ons, God wilt danken voor het leven van Jacques.
Hij was graag nog wat bij ons gebleven, zo zei hij tegen de arts in het ziekenhuis. Echter, in
de laatste dagen voor zijn sterven, liet zijn lichaam hem steeds meer in de steek. Hij mocht
de ziekenzalving ontvangen en daarna gaf hij aan dat het niet langer meer ging en hij het
leven uit handen wilde geven.
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