
“De Heer heeft
 mij gezonden 

om zijn 
EVANGELIE 

te verkondigen”

Ter dankbare herinnering aan

JAAP ZWARTHOED C.M. (Doede)
Jaap werd geboren in Volendam op 28 november 1935, trad in bij de 
Congregatie der Missie (Lazaristen) te Panningen op 21 september 
1955 en werd eveneens in Panningen priester gewijd op 10 september 
1961.
In 1962 volgde een benoeming voor verdere studie Theologie in Nij-
megen en in 1964 ging hij naar het Alphonsianum in Rome voor studie 
Moraal Theologie. Een benoeming voor het bedrijfsapostolaat in 
Eindhoven volgde.
Jaap wilde graag naar de missie en omdat er in Addis Abeba een 
grootseminarie werd geopend, vroeg men hem in 1968 om daar Mo-
raal te gaan doceren. Daarna was hij vijf jaar werkzaam in de Kaffa 
provincie. Binnenlandse politieke terreur bracht hem terug in Addis 
Abeba. Hij gaf Moraal Theologie op het grootseminarie St. Francis in 
Addis Abeba. Tegelijkertijd was hij directeur van de Lazarist School. 
Vanaf 1991 was hij leidsman van de Zusters van Moeder Theresa te 
Jimma.
In 2011 keerde hij terug naar Nederland, maar hij bleef betrokken bij 
de Vincentiaanse missie en zijn mensen. Zijn streven was nog een 
Oromo woordenboek uit te geven.
In Volendam bood hij pastorale assistentie.
Jaap had een goede band met zijn familie, vrienden en confraters en 
zij waren zijn grote steun in de laatste maanden van zijn leven.
Uiteindelijk moest hij zich gewonnen geven en stierf heel vredig op 
13 november 2016.

We zijn dankbaar voor wat Jaap heeft betekend en willen in een Eu-
charistieviering op zaterdag 19 november om 11:00 uur in de Kapel 
van het Missiehuis, Kerkstraat 8, te Panningen, afscheid nemen, 
waarna we hem ter ruste leggen op de begraafplaats Heiderust.

Ter zijner nagedachtenis zal gebeden worden tijdens de Eucharistie 
van vrijdag 18 november om 19:00 uur in de Vincentiuskerk, Kerke-
pad 1, te Volendam. Na deze viering zal er gelegenheid zijn tot condo-
leren en samenzijn in de koffiekamer van Uitvaartcentrum “Het Mi-
rakel” bij de kerk.

Contactpersonen:
Ans Silven-Zwarthoed   Harrie Jaspers,
Kielstraat 28     namens de Lazaristen
1131 XZ  Volendam    Postbus 7055,
      5980 AB  Panningen


