


In het H. Misoffer der Priesters en in
de gebeden der Geloovigen wordt aràrl-

bevolen de ziel van

ZIINE EMINENTIE KARDINAAL
\ryILLEM MARINUS VAN ROSSUM

C. Ss. R.

Kardinaal-Priester van den titel van het
H. Kruis in Jerusalem

Prefekt der H. Congre gatie
de Propaganda Fide

President der Pauselijke Bijbelcommissie,

die voorzien van de H. H. Sacramenten
der Stervenden, geheel overgegeven aan
Gods H. Wil, overleden is in het Zieken-

huis Calvariënberg te Maastricht
den 30 Augustus L932.

x
Zljne Eminentie werd geboren te Zwolle den

3 Sept. 1854, trad in l87Z in het noviciaat der
B"**p,oristen, legde den L6 Juni LB74 zijne
H. Pro{essie af en werd den 17 Octóber L879 priester
gewijd. Na voibrachte studies was Zijne Eniinentie
èenige jaren Lector te Roermond en werd toen
ProÍessor der Dogmatiek te Wittem, .waar hii ver-
volgens verschillende jaren PreÍect en Rector was.
In 1894 naar Rome geroepen, werd Pater van Rossum
het volgend jaar Consultor van het H. Ofiicie. Den
27 November 1911 werd Z.Em. door Paus pius X
Kardinaal-diaken gecreëerd van S.Crsarius in palatio.
Den L Oct. 1915 tot Groot-Penitencier benoemd,
werd de Kardinaal in het Consistorie van 6 De-
cember 1915 Kardinaal-Priester van den titel van
het H._Kruís in Jerusalem. Den 13 Maart L918 volgde
Zljn9 benoeming tot Kardinaal-Preiect der Propa-
ganda, waarna Paus Benedictus XV hem den 19 Mei
L 9 18 tot Aartsbiss chop consacree r de. Zljne Eminentie
was lid van de voornaamste Romeinsche Congregaties
en Proctector van vele religieuze Instituten.

Het leven van den dierbaren Overledene heeft zich
boven alles gekenmerkt door 

'zijn 
groot geloof . Van

hem gold in volle mate het woorà d"r H. S.hriÍt t

mtin_ reglltvaardíge leeft uít het geloof (Rom. l. LT).
Hij leeÍde ten volle uít het gelooÍ, in' zljn dagelijkscl
werk, in zijn gebed, in het opdragen der H. Mis,
in de godvruchtige lezing der-H. Getijden, in zrjn
groote godsvrucht tot de Allerzalígste Maagd Maria.
Elk _ 

zljner -handelingen was eene bovennàtuurlijke
daad voortkomend uit de kracht van zljn geloots-
lev-en. En dat geloo{ toonde zich dikwijls op held-
haÍtige wljze. Dat gelooÍ kwam ook tot uiiing in
zíjn onverzettelijke wils- en werkkracht.

Ook zijn leven naar buiten droeg van den be-
ginne a{ het stempel van een leven uit en voor het
GelooÍ.



Als Leeraar der gelooÍswaarheden prentte hij den
jeugdigen levieten diep in het hart de groote be-
ginselen, welke het Geloof geeÍt voor geheel het
leven, met God en met de menschen. Naar Rome
geroepen, werkt hij aan het Behoud des Geloofs
in de eeuwige Stad. Weldra wordt híj medewerker
van die H. Congregatie die tot eerste doel hee{t de
zuiverheid van het GelooÍ te bewaren, de Congre-
gatie van het H. Ofiicie, en daar kon hij zeggerr i
rneer dan and,eren heb íh gewerht (1. Cor. 15, 10).
Na zijne verhefiing tot Kardinaal werd Z. Eminentie
al spoedig lid dierzelÍde Congregatie en heeÍt Hii
machtig medegewerkt tot bestriiding van alle dwa-
lingen, vooral van het modernisme.

Spoedig werd de Kardinaal gesteld aan het hoofd
dier Congregatie díe den titel draagt van Voort-
planting des GelooÍs: in de vervulling van den
plicht hem daar opgelegd in de allermoeielijkste
omstandigheden heeft hlj al zijn krachten besteed
tot het laatste toe en zag ook niet op tegen verre
missieriezen; en de resultaten van dien arbeid zijn
aan niemand verborgen gebleven. Zijn grootste
geluk was aan het hooÍd te staan der missionàrissen,
om met hen en door hen het Geloof te verkondigen
aan hen, die nog in de duisternissen des doóds
leven en aan aÍgedwaalden en andersdenkenden.

Den laatsten dag van zijn leven wilde hij nog de
H. Mís opdragen, wederom uit de vurigheid van
zijn gelooÍ. Zoo is hij heengegaan de groote strijder
voor de uitbreiding van het Rijk van ]ezus Christus,
tot het laatste oogenblik werkend en stervend voor
het groote doel dat God hem had gesteld.

- Defunctus adbucloquitur: ofschoon gestorven spreekt
hii nog; dat is: zijne daden zljn voor ons eene
voortdurende aansporing om te volgen en zijn
levenswerk door te zetten.

11j" loon_ zal .overgroot wezen bij God; u/ii
zullen voor hem blijven bidden.

HIJ RUSTE IN VREDE.

Uitgave Wed. J. R. van Rossum, (Jtrecht-Nadruk verboden


