
IN MEMORIAM PASTOOR WIM VAN MIDDEN 
 
Op Paaszaterdag 11 april 2009, 's morgens vroeg, is Pastoor Wim van Midden overleden. Hij was van 
1983 tot 1992 pastoor van onze parochie. Met dankbaarheid herinneren we ons dat we hem negen 
jaar in ons midden mochten hebben. Wim van Midden stond midden tussen ons.  
Op talloze manieren heeft hij zich ingezet voor onze parochie en de oprichting van vele werkgroepen 
gestimuleerd en het toenmalige koor Aqua Viva opgericht. Tijdens zijn leven heeft hij vele bloemen 
uitgereikt. Ter nagedachtenis volgt hieronder een tekst uit het Parochieblad van 3 oktober 1987. De 
parochie herdacht toen het 190-jarig bestaan en het 30-jarig priesterfeest van pastoor Wim van 
Midden. Ook deze bloemen had hij nog aan ons willen geven: 
 
“Deze week: wil ik ze allemaal een bloemetje geven, aan allen die, hier levend of reeds bij de Heer, 
190 jaar lang bouwden aan de kerk (Kerk) die hier nu is, aan allen die levende stenen wilden en willen 
zijn in deze Kerkgemeenschap van 190 jaar oud: 
 
aan de ouders van uw ouders die u meegaven wat zij zelf hadden doorgekregen, 
 
aan de jeugd van nu telkens als zij ons bevraagt op wat wezenlijk is in ons geloof, 
 
aan allen, jong en oud, kinderen en bejaarden, die met hoofd en hart, met hart en hand, met woord 
en daad werken aan onze geloofsgemeenschap, in stilte achter de schermen of in het openbaar, 
 
aan hen die teleurgesteld zijn en aan hen die zoeken, aan de bidders en de kruisdragers, aan hen die 
vaak aanwezig zijn in onze bijeenkomsten en aan hen die momenteel niet komen, aan hen die de 
hoop bewaren en aan hen die denken dat ze alles kwijt zijn. 
 
Een bloemetje ook voor hen wier lichaam ergens rond deze kerk begraven is in afwachting van de 
dag der verrijzenis. 
 
Kerkje van Weurt, ingevoegd in het grote gebouw van de wereldkerk, samengehouden door Hem die 
één maakt wat was verstrooid. 
 
Een bloemetje voor ieder van jullie, priesters en leken.”  
 
W. v. M. 
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