
                                                                              

Godefriedus Mattheus Maria (Fred) de Jong

Broeder Gaudentius is geboren te Oisterwijk op 16 augustus 1926. Hij legt zijn religieuze professie
af  in de Congregatie van de Redemptoristen op 15 maart 1946 te ’s-Hertogenbosch. In 1947 wordt
hij door de Nederlandse generale overste pater Buys naar Rome geroepen om zijn privé assistent te
worden. Na diens overlijden blijft broeder Gaudentius in Rome werkzaam in het generalaat huis en
beheert hij de boekwinkel van de Accademia Alfonsiana. In zijn vrije tijd is hij actief  met en voor
straatkinderen in Rome, in het vertrouwen hen op deze manier tot het geloof  te brengen.

Na meer dan 63 jaar verblijf  in Rome keert hij in 2013 definitief  terug naar Nederland waar hij zijn
intrek mag nemen in de woning van zijn zus Agatha. Omgeven door de attente zorg van Agatha,  
neven en nichten en hun kinderen, mag Fred van een onbekommerde oude dag genieten. De laatste
weken nemen zijn krachten zienderogen af  en hij overlijdt in zijn slaap op 17 juli 2021. Tot aan zijn
einde is Fred van grote betekenis geweest voor zijn zus Agatha en haar gezin.

De uitvaart vanuit zijn geliefde Peerke Donderskapel te Tilburg zal in besloten kring plaatsvinden
op zaterdag 24 juli 2021. Aansluitend zal hij begraven worden op de begraafplaats van de
St. Petruskerk te Oisterwijk.

Daags voor het Hoogfeest van de Allerheiligste Verlosser is thuis overleden
onze dierbare medebroeder, broer, oom en oudoom

Bij de Heer is verlossing in overvloed

Broeder Gaudentius

Namens de redemptoristen

Liever geen bloemen. Fred had het op prijs gesteld als in plaats daarvan een bijdrage wordt gegeven aan de
Stichting Petrus Donders te Tilburg, IBAN NL92 RABO 0135 7511 60 t.n.v. Stichting Petrus Donders, Tilburg.
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Namens de familie

Mw. J. Noordhoek-Smulders
Kloosterbeemd 24
5061 GV  Oisterwijk


