
Jo van der Asdonk 

 

Jo van der Asdonk was zoon van landbouwer Jan van 

der Asdonk en Cato Rooijakkers, wonend in de 

Simonshoek en na 1931 aan de Steegstraat. Hij was 

broer van pater Frits van der Asdonk en neef van 

pastoor Frits Rooijakkers en van pater Frits Rooijak-

kers. 

 

Hij ging in 1942 naar de 

paters Montfortanen, het 

kleinseminarie in Schimmert, 

het noviciaat in Meerssen en 

het grootseminarie in 

Oirschot, waar hij op 20 

maart 1955 priester gewijd 

werd door mgr. Mutsaerts.  

 

Zijn eerste heilige mis in 

Meijel deed hij op paasdag 

10 april 1955. 

 

 

 

Pater Jo van den Asdonk werd na zijn wijding leraar 

op de missievakscholen in Bunde en Zevenaar (fusie-

opleiding met Broeders van Maastricht) voor de 

opleiding van missionarissen.  

Hij ging in die tijd ook door het land om nieuwe leerlingen te werven.  

 

In 1968 werd hij kapelaan in Leenhof (parochie Onze Lieve Vrouw van de Berg Carmel, 

Schaesberg) en parttime godsdienstleraar aan het Eikenhagecollege. Hij probeerde de 

jonge mensen een stevige geestelijke bagage mee te geven. Van 1971 tot 1976 was hij 

moderator en godsdienstleraar aan het Eikenhagencollege te Schaesberg en assisteerde 

hij in Nieuwenhagerheide (H. Hartparochie, Landgraaf), waar hij was gaan wonen.  

 

In augustus 1976 volgde zijn benoeming tot pastoor van de H. Walburga-parochie in de 

Maastrichtse wijk Amby. Daar kon hij met volle inzet en veel genoegen zijn energie en 

werklust (‘ontvangen van mijn ouders’, schreef hij) kwijt aan de opbouw van een stevige 

organisatie binnen de parochie, het betrekken van mensen bij het kerkenwerk, goed 

verzorgde liturgie en godsdienstonderwijs met nadruk op hulp aan de naasten. 

  

Hij genoot er van de feesten rond zijn 

zilveren en robijnen priesterfeest, maar 

ook van bijvoorbeeld de vieringen die 

werden opgezet door de tekstgroep en 

het koor van jongeren waartoe hij in 

1981 met kapelaan Maas de aanzet gaf.  

Vanaf 1986 zat hij zonder kapelaan, 

maar hij was tot zijn emeritaat op 1 

maart 2000 pastoor, bijna 75 jaar oud.  

Hij bleef in Amby wonen en assisteerde 

in Amby en Maastricht als erom gevraagd 

werd. Met plezier keek hij terug op zijn 

pastoorsperiode ‘de gelukkigste jaren 

van mijn leven’. 
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