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“De Pater, op dit prentje afgebeeld, 

wordt reeds vereerd als een heilige. 

Zwak was hij reeds, toen hij priester 

werd gewijd. Bloedspuwingen brach-

ten hem reeds aan den rand van het 

graf. Maar in zijn zwak lichaam woon-

de een sterke geest en vooral klopte 

een warm hart voor het missiewerk. 

Hoewel eerst om zijn gezondheid afge-

wezen voor de missie, mocht hij later 

aan den roepstem, die bleef spreken, 

gehoor geven en toog hij vol ijver en 

met verlaten van veel, dat hem innig 

dierbaar was, naar het verre Brazilië. 

Hier was hij èn door ijver èn door 

deugd een voorbeeld en een troost. Hij 

werkte er zoo, dat men steeds den in-

druk kreeg van den herder, die zijn le-

ven geeft voor zijn schaapjes. Hij wilde 

ook niets liever. Zijn liefste wensch 

was jong te mogen sterven om voor de 

missie het offer te brengen van zijn le-

ven. Ondanks zijn steeds wankele ge-

zondheid wist hij in die stemming en 

gezindheid nog buitengewoon veel te 

doen voor de hem toevertrouwde mis-

sie.  

 

De kleine neger, die op deze afbeel-

ding bij hem staat, was getuige van zijn 

onvermoeide toewijding om de Portu-

geesche taal te leeren. Hij was zijn 

taalleraar gedurende den geheelen dag.  

Zoodra hij de taal op deze wijze mach-

tig was, begon hij terstond het werk 

naar buiten. En nog bewaren allen, die 

hem in de korte jaren van zijn verblijf 

in Brazilië gekend hebben de herinne-

ringen aan zijn oprecht, door liefde in-

gegeven werk. 

Zijn sterfbed was dat van een heilige, 

die zich ten offer brengt. Moge zijn 

vaste hoop, door zijn dood op 33-

jarigen leeftijd met Onzen Lieven Heer 

aan het kruis den bloei der missie te 

bevorderen, verwezenlijkt worden en 

de leegte, welke zijn heilig sterven ach-

terliet worden aangevuld door nieuwe 

krachten met denzelfden offergeest be-

zield”. 

Pater Emidius Hilhorst op de  

scheurkalender 

Pater Emidius was in 1890 geboren als Jan Hilhorst. Hij was de zoon van Corneli-

us Hilhorst en Aleida ten Brink. Ze hadden een bakkerszaak in Eemnes op de hoek 

van de Wakkerendijk en de Kerkstraat, daar waar nu de familie De Lange woont. 

Jan trad al jong in bij de paters Carmelieten omdat hij missiepater wilde worden. 

Hij is priester gewijd op 17 juni 1916 en op 15 augustus van dat jaar deed hij zijn 

eerste H. Mis in Eemnes. Op 12 november 1919 vertrok hij naar de missie in Bra-

zilië. Op 23 september 1923 is hij daar in Itu overleden. 

HENK VAN HEES 

Onlangs ontvingen wij een blaadje van een scheurkalender van 27 en 28 septem-

ber 1926. Er stond een foto op van pater Emidius Hilhorst, van Eemnesser oor-

sprong en op de achterkant stond het volgende verhaal over deze pater: 
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Dit is ongetwijfeld een blaadje van een missiekalender uit 1926. 


