
Geef uw wederwoord op mijn aanroep, 
God die immer mij recht hebt gedaan, 
die in nood mij ruimte kan scheppen; 

ontferm U - hoor mijn gebed.   
Ps. 4, 2 

We nemen dankbaar afscheid van 

Broeder Joshua Weiss 
(Albertus) 

Maandag 6 april 2020 zal br. Joshua om 15.00 uur begraven worden op het kloosterkerkhof 
in Dongen, ingang voorbij Beneluxlaan 2. 
Graag hadden wij afscheid genomen van br. Joshua met ieder die zich met hem betrokken 
voelt. Vanwege de maatregelen tegen het coronavirus vindt het afscheid in besloten kring 
plaats. Wij vragen u om op dit uur met br. Joshua en ons verbonden te zijn op een manier die 
u past. 
Als blijk van medeleven kunt u schriftelijke condoleances sturen naar het rouwadres. 

Broeder Joshua werd geboren te Westervoort (Nederland) op 2 februari 1937. Hij overleed 
onverwacht op 2 april 2020 in de leefstijlwoning Vincentius op het Glorieuxpark (Eindhoven). 

Hij was 63 jaar trouw lid van de Congregatie van de Broeders van Onze Lieve-Vrouw van Lour-
des. Joshua genoot een onderwijsopleiding en hij heeft 50 jaar in Canada gewoond en ge-
werkt. Op vraag van het algemeen bestuur heeft hij zich gedurende enkele jaren vrijwillig in-
gezet voor de opstart van de aanwezigheid van de congregatie in Ethiopië, in het bijzonder 
voor de vorming van Ethiopische broeders van goede werken. De mensen aldaar konden 
steeds een beroep doen op zijn goed humeur en ruimhartigheid. 

De familie Weiss en de medebroeders bevelen br. Joshua in uw gebeden aan. 

Namens de Congregatie en de familie, 
Br. Ton Houdé, algemeen overste 

3 april 2020 
rouwadres : Br. Leon Jansen 

Glorieuxlaan 4  
5613  LN  Eindhoven (Nederland) 
e-mail: br.leonjansen@brsglorieux.nl 
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