


IN VREDE

ln dankbare herinnering aan Theo Pex

Pater ARMANDUS O.F.M.

Hij werd 2 juni 1908 geboren te 's Gravenhage. ln
1927 werd hij lid van de Orde der M inderbroeders en
1 1 maart 1 934 priester gewijd.
Hij was o.a. kapelaan van de St. Antoniusparochie te
Sittard van 1941-1950, van de St. Franciscusparo-
chie te Heerlen van 1950-1952 en van 1952-1970
(bouw)pastoor van de St. Antoniuskerk in Nazareth,
Maasilicht. In 1970 kwam hij naar Sittard terug; hij
was hier pastoor tot 1976 en sindsdien emeritus-
assistent.
Op 15 februari 1986 overleed hij in Huize !nvia te
Sittard.

Hij was een toegewijde en zorgzame priester en
hartelijke medebroeder. Met grote ijver en energie
heeft hij zich gegeven aan elke taak, die hem werd
opgedragen.
Voór velén was hij een goede raadsman en vriend,
vooral zieken en bejaarden hadden zijn aandacht,
maar ook naar kinderen ging zijn hart uit. Door ziin
beminnelijke omgang wist hij het vertrouwen te
win ne n.

",,

!n de oorlogsjaren heeft hij zich zeer verdienstelijk
gemaakt in de verzetsbeweging; daarvoor werd hij
onderscheiden met het Verzetsherdenkingskruis.

Met oprechte belangstelling leefde hij mee met de
ontwikkeling in Orde en Provincie der Minderbroe-
ders.
De spiritualiteit van St. Franciscus trachtte hij ook
over te dragen op anderen, o.à. op leden van de
f ranc iscaanse Lekenorde.
Meer dan een halve eeuw heeft hij zich zo in dienst
gesteld van God en medemensen.
ln een hartelijke genegenheid bleef hij verbonden
met zijn familie en leefde hij mee met hun wel en
wee.
Op het einde van zijn leven heeft hij het kruis moeten
dragen, dat God hem overreikte. Met grote moed en
voorbeeldig geduld heeft hij het aanvaard. Na het
ontvangen van de Sacramenten der zieken kon hij in
diep geloof zeggen: "ln manus tuas Domine" - ln uw
handen, Heer, geef ik mijn leven ove/'.

Na een plechtige Eucharistieviering hebben wij hem
op 1 9 februari 1 986 te ruste gelegd op het kerkhof te
Sittard, in het volle vertrouwen dat hij als "trouwe
dienstknecht" is binnengegaan in de vreugde van
zijn Heer.

Aan allen die hebben meegeleefd, tijdens de ziekte,
het overlijden en de begrafenis van Pater Pex zeg-
gen familie en medebroeders hartelijk dank.
De plechtige zeswekendienst zal gehouden wor-
den op Paaszondag 3O maart om 9.45 uur in de
parochiekerk van de H. Antonius van Padua te
Ophoven-S ittard.


