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Jacques Kloeg: Pastoor voor God en de mensen

sen’. Dat is waar hij voor ging. De
boodschap van God nam hij zeer
serieus. Het ging hem wel over de
inhoud van de boodschap. Een gevleugelde uitspraak van hem was:
“De kerk is het middel, geluk voor
de mensen is het doel”. Daarmee
gaf hij zeer duidelijk aan, dat de
mensen voor hem een prioriteit
hadden. Dat was warempel in
alles te merken. Hij was er voor
jong en oud; voor ziek en gezond
en altijd aanwezig bij lief en leed.
Steeds waren de reacties achteraf
zeer positief. Hij had het Pastoor
zijn in zijn vingers. Hoewel het
hem ook zeer veel energie heeft
gekost. Vooral de laatste jaren zijn
voor hem fysiek niet altijd even
gemakkelijk geweest.

▲ Uit respect en genegenheid hebben velen pastoor J. Kloeg een laatste groet gebracht in de Heilige Lucia kerk. (Foto Harrie van der Sanden).

Mierlo heeft sinds woensdag 3 oktober 2018 op meer dan een droeve
wijze kennis genomen van het onverwacht overlijden van pastoor J.
Kloeg van de Heilige Lucia kerk te Mierlo.
Zondagmiddag 7 oktober hebben
velen uit respect en genegenheid
pastoor J. Kloeg een laatste groet
gebracht in de Heilige Lucia kerk,
waar de dierbare overledene was
opgebaard.

Op weg naar Mierlo
Na zijn opleiding aan de HTS was
Jacques Kloeg zeven jaar werkzaam bij DMV –Veghel als chemicus. Toch wilde hij graag gehoor
geven aan zijn roeping om pries-

ter te worden en om het onderwijs in te gaan. Hij voltooide de
studie theologie, waarin hij werd
begeleid door bisschop J. Bluyssen. Na een aantal jaren ging hij
als stagiaire naar de parochie in
Reusel. In deze plaats werd hij in
1982 door bisschop Bluyssen op
36- jarige leeftijd tot priester gewijd. Na drie jaar kapelaan te zijn
geweest in Reusel werd hij door
bisschop J. ter Schure benoemd tot
pastoor van de Heilige Lucia parochie in Mierlo.
Een echte Mierlonaar
In de jaren, dat Jacques Kloeg in
Mierlo heeft gewoond, is hij er
steeds meer een van ons geworden. Hij was geïnteresseerd in alles wat er zich in en om Mierlo afspeelde. Om die reden liet hij zich
zien om aan te tonen, dat Mierlo
en haar bewoners hem aan het
hart gingen.
Die contacten zijn er op alle ni-

veaus in het dorp geweest.
Voor onze pastoor was iedereen
gelijk en hij kende geen rangen
en standen. Waar hij kon, gaf hij
gevraagd en ongevraagd advies
en/of liet hij zijn mening horen.
Daarin was hij eerlijk en rechtvaardig. Het is dan ook niet vreemd,
dat Mierlo hem ook steeds meer
omarmde. Met respect en eerbied
werd gesproken over: Onze goeie
pastoor!
Bij de gemeentelijke fusie van
Mierlo met Geldrop werd Pastoor
Jacques Kloeg als laatste benoemd
tot Ereburger van de Gemeente
Mierlo. Een onderscheiding, waarop hij zeer trots was.
Voor God en de mensen
Pastoor Kloeg had vanaf het begin,
maar
één opdracht
voor zichzelf:
‘God dienen
en de men-

er

De eerste ZZP’er - Pastoor
De liefde voor Mierlo en haar bewoners alsmede ook de liefde
voor de parochie is echter zeer
groot gebleven. Om die reden
bleef Jacques Kloeg ook na zijn
65e verjaardag in zijn functie. Hij
was bezorgd over de toekomst
van zijn/onze parochie. Hij noemde zich soms ook ‘spottend/relativerend’ de eerste ZZP –priester.
Binnen de kaders van geloof en
parochie super zelfstandig. Soms
had hij iets rebels. Maar steeds
binnen zijn eigen opdracht: ‘God
dienen en de mensen’.
Onze pastoor, Jacques Kloeg, is
niet meer. We spraken elkaar daar
in het dorp de laatste dagen over
aan en je hoorde steeds twee dingen zeggen: “De Pastoor is goed
af”, maar ‘Voor Mierlo is het een
groot gemis’.
Een gemis voor ons allen, een
gemis voor zijn familie, vrienden
en kennissen, maar zeker ook een
gemis voor parochie assistente
Rietje, die onze pastoor al die jaren met ziel en zaligheid heeft
bijgestaan.
Het ga ons en hen allen goed.
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▲ Een bemoedigend en intens woordje van respect.

Uitvaartplechtigheden
Op de dag van zijn graflegging,
woensdag 10 oktober, heeft het
Mierloos Kinderkoor, de Zanggroep
Joko, het Parochieel Mannenkoor
en het Parochieel Dameskoor
Mierlo met passende gezangen de
requiemmis opgeluisterd. Hoofdcelebrant was zijn beste vriend en
collega Dré Brouwers, die in collegiaal verband met de zielenherders in deze viering celebreerde.
Beide vieringen in de parochiekerk zijn in zeer groten getale bijgewoond door de Mierlose bevolking, familieleden en genodigden.
Ingetogen maar ook zeer luisterrijk door de gebeden, lezingen
en gezangen is pastoor Jacques
Kloeg alle eer gebracht.
Respect en waardering
Een in memoriam is uitgesproken door Paul Kloeg over het levenswerk van zijn broer Jacques.
Ook burgemeester B. Link van
de gemeente Geldrop-Mierlo en
Wim van Bree, namens de Nicasiusparochie, hebben hun respect
en waardering uitgesproken over
pastoor Jacques Kloeg.
’Een graag gezien persoon, die
vanuit zijn christelijke spiritualiteit
van de mensen oog had’.

Absoute
Tijdens het laatste kerkelijke eerbetoon aan het einde van de
uitvaartliturgie heeft Mgr. Rob
Mutsaerts, hulpbisschop van het
Bisdom Den Bosch, de dierbaar
overleden Jacques Kloeg besprenkeld met wijwater, bewierookt
en in gebed zijn waardering en
respect uitgesproken over Jacques
Kloeg.
Na de pontificale uitvaartdienst
is op het kerkplein een grote erehaag gevormd uit dank en respect
voor deze aimabel en diepgelovig
man. Harmonie Sint Lucia Mierlo
heeft een laatste muzikaal eerbetoon gebracht, waarna pastoor
Jacques Kloeg door het Sint Catharina en Sint Barbara gilde en het
Gilde Sint Sebastiaan begeleid is
naar zijn laatste rustplaats op het
parochiekerkhof te Mierlo.
Op deze plaats zijn op gepaste
wijze de sobere, doch stijlvolle
plechtigheden afgesloten met
het blazen van de ‘Last Post’
door trompettist Marcel Louwers.
Naaste familieleden hebben de
dierbaar overledene een laatste
groet gebracht, ‘Adieu Jacques.. tot
ziens. Rust in vrede’.

Aan de inhoud van De Mierlose
Krant is alle mogelijke zorg
besteed. Er kunnen echter geen
rechten aan worden ontleend.
De uitgever zal geen aansprakelijkheid aanvaarden. Niets uit
deze uitgave mag op enigerlei
wijze worden verveelvoudigd en/
of openbaar worden gemaakt.

Met dankbaarheid gedenken wij

Jacques Kloeg
Jacobus Fidelis

- Pastoor te Mierlo “Uw dienaar t’ aller stondt”

Geboren te Utrecht, 9 juli 1945
Overleden te Mierlo, 3 oktober 2018

Het heeft ons goed gedaan te mogen ervaren dat Jacques
bij zovelen geliefd was.
Paul, Marianne, Tineke, Annelies en familie
Rietje
Bestuur Parochie Heilige Nicasius

Jacques kwam uit een fijn gezin. Zijn zorgzaamheid
heeft hij geleerd van zijn vader en moeder.
Na zijn studie scheikunde aan de HTS werkte hij op het
laboratorium van de Meijerij in Veghel. Toch voelde hij
steeds nadrukkelijker de roeping om zijn leven in dienst
van God te stellen. Een verblijf van een jaar in Rome
heeft dit nog meer versterkt.
Na zijn studie theologie volgde op 29 mei 1982 zijn
priesterwijding en benoeming als kapelaan in Reusel.
Vanaf 1 juli 1986 tot heden was hij pastoor in Mierlo en
van 1994 tot 2009 was hij tevens deken van het dekenaat
Geldrop.
Zijn motto was: “Uw dienaar t’ aller stondt”. Dienstbaar
is hij tot op het allerlaatste moment geweest.
Het gaf hem veel voldoening om mensen bij vreugdevolle, maar ook bij verdrietige momenten bij te staan en
er voor hen te zijn. Het contact en de gesprekken met
zowel de jongeren als de ouderen waren hem dierbaar.
Speciale waardering had Jacques voor de zeer vele
vrijwilligers.
Het moet gezegd dat de ontwikkelingen binnen de kerk
hem ook zorgen baarden.
Dat zijn grote betrokkenheid bij en zijn inzet voor de
Mierlose gemeenschap niet onopgemerkt voorbijgingen
bleek aan de vooravond dat Mierlo en Geldrop per
1 januari 2004 fuseerden. Jacques werd de laatste
ereburger van de toen nog zelfstandige gemeente Mierlo.
Daarnaast was hij natuurlijk onze fijne en lieve broer.
Hij toonde altijd belangstelling voor onze gezinnen; was
er op verjaardagen of andere momenten, maar bleef nooit
lang. Hij was ook graag alleen.
We zullen hem met de vele fijne en gezellige momenten
ons hele verdere leven blijven herinneren.

