BR JOSHUA WEISS
geboren te Westervoort op 11 februari 1937
overleden te Eindhoven
op 2 april 2020

Albertus Weiss werd geboren op te, zoon van Theodorus Weiss en Lucia Burghter.
Hij groeide op in Westervoort tot aan mei 1954 toen hij aanvaard werd in het noviciaat waar hij op 15 augustus
het kloosterkleed en de naam Joshua ontving. Twee jaar later legde hij zijn eerste geloften af. Hij verhuisde
naar het Gerardus Majellahuis om zijn opleiding op de kweekschool te voltooien. In 1960 vertrok hij naar
Rotterdam om daar te gaan wonen en les te geven op de basisschool. Dat deed hij tot hij in oktober 1963 naar
Canada verhuisde waar hij een tijdje ging wonen bij de Irish Christian Brothers in Vancouver om net als de
andere broeders het Engels te leren en te proeven van de Canadese cultuur.
Dat was van korte duur want al spoedig ging hij naar Nelson om daar een drietal gebouwen van een oud
ziekenhuis om te bouwen in een school voor katholiek voortgezet onderwijs (wat toen nog niet bestond in
Nelson).
De planning was om in september 1965 daar met het onderwijs te beginnen. Veel tijd had hij dus niet om dat
klaar te krijgen, maar uiteindelijk is het hem, met de hulp van enkele broeders, gelukt. De school kreeg de
naam “Columbia College”. Hij was daar ook een van de leraren.
Helaas hebben we dit schoolproject na drie jaar op moeten geven vanwege geld gebrek en te weinig steun
vanuit het bisdom Nelson. Joshua vertrok in 1967 naar Calgary. Hij ging daar les geven aan jongeren in een
school voor voortgezet katholiek onderwijs. Dat heeft hij gedaan tot eind 1997. Hij was lid van het bestuur van
de lokale onderwijzersbond. In die tijd verzette hij ook veel werk als vrijwilliger in de parochie waar hij woonde.
Naast al deze bezigheden studeerde hij ook nog en hij behaalde enkele diploma’s, waaronder Bachelor of Arts
(BA). Dit behaalde hij in 1967. Ook kreeg hij tussendoor een sabbatjaar dat hij doorbracht in Jeruzalem. Tijdens
zijn verblijf daar, heeft hij veel materiaal verzameld voor zijn proefschrift voor zijn mastergraad theologie.
Van 1997 tot 2002 was hij in dienst van het bisdom Calgary en deed hij pastoraal werk op het
Indianenreservaat, ten westen van Calgary. Daar had hij het erg naar zijn zin.
In 1969 besloot hij de Canadese nationaliteit aan te nemen.
Van 2002 tot 2005 was hij in Ethiopië waar hij zich dienstbaar maakte in de opleiding van toekomstige
Ethiopische broeders.
In 2005 kwam hij terug naar Calgary. Dit was het begin van zijn pensioenjaren, maar helaas waren die jaren
gekenmerkt door gezondheidsproblemen. Veel ziekenhuisopnames en een hartoperatie. Hij is een aantal jaren
regionaal overste van Canada geweest en geruime tijd lid van het regionaal bestuur. Dat was geen
gemakkelijke klus. Hij kwam vaak als onverschillig en gevoelloos over, maar hij had een hart van goud. Hij was
goed voor de mensen.
Eind 2013 kwam hij terug naar Nederland. Hij had best moeite met deze overgang. Hij praatte vaak over zijn
verblijf in Canada waar hij meer dan 50 jaar heeft geleefd en gewerkt. Zijn liefde voor Canada was groot.

Hijzelf vond het niet nodig om naar Nederland terug te gaan, zo vertelde hij. Nederland was voor hem een
vreemd land geworden. Canada was en bleef zijn wereld.
Joshua had een goede liefdevolle verzorging in Eindhoven eerst in broederhuis Depoorter en later in de
groepswoning Vincentius. Hij klaagde daar nooit over. Hij zocht wat afleiding en vond die in de Jacobushoeve in
Vessem waar hij wekelijks een dag naar toe ging. Maar op den duur ging dat niet meer. Zijn gezondheid
verslechterde alsmaar, en op 2 april overleed hij op het Glorieuxpark in Eindhoven.
Calgary was en bleef zijn “thuis”, Joshua heeft hard gewerkt en veel voor elkaar gekregen. Er werd vaak een
beroep op hem gedaan, maar hij kon geen “nee” zeggen”. Hij was gezien onder zijn collega’s. Met sommigen
van hen (die hem als familie beschouwden) had hij tot voor kort wekelijkse contacten via FaceTime. Zij
beschouwen zijn overlijden als een groot verlies.
Broeder Joshua Weiss, hartelijk dank voor je inzet in dienst van de congregatie van de broeders van Onze Lieve
Vrouw van Lourdes. Veel jonge mensen heb je mogen helpen in hun ontwikkeling naar volwassenheid en voor
velen was je iemand om van te houden.
Rust in vrede.
Br. Jan Klein Overmeen

