Frits van der Asdonk
Frits 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 Jo van der Asdonk en neef van
pastoor Frits Rooijakkers en van pater Frits Rooijakkers.
Frits werd op 28 maart 1950 in Oirschot priester
gewijd bij de paters Montfortanen, Sociëteit van
Maria van Montfort (smm) en deed zijn eerste
heilige mis in de Meijelse noodkerk op 9 april 1950.
Daarna studeerde hij wijsbegeerte en letteren aan
de universiteit van Southampton (Engeland).
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Op 3 februari 1955 ging hij als eerste Meijelse Beroep
pater Montfortaan,
missionaris naar de Afrikaanse missie, terwijl hij
pastoor
eigenlijk verwacht had een functie in Nederland te
krijgen. Zijn vliegreis leidde hem over de Zwitserse Alpen, Rome, Egypte en de Sahara
naar Nyassaland. Het leek hem of hij in een middeleeuwse wereld terecht kwam, maar
wel zonder de ingewikkeldheid van Europa.
Hij werd secretaris van de bisschop van Malawi (toen Nyassaland in Oost-Afrika).
Frits onderschreef het grote belang van goed onderwijs: eerst de gezondheidszorg en de
ontwikkeling van land en volk en dan pas bekeringswerk. Hij zag daarbij wel de problemen in de ontwikkelingslanden door het tekort aan middelbaar en hoger onderwijs,
vooral vanwege het ontbreken van voldoende docenten. Als directe medewerker van
mgr. J.B. Theunissen kon hij zich helemaal wijden aan de verbetering van het onderwijs
in Malawi, zowel door het oprichten van scholen als door het aantrekken van docenten uit
andere congregaties.
Van 1955 tot 1959 was hij assistent-secretaris voor het onderwijs
in het bisdom Blantyre en vervolgens tot 1965 algemeen secretaris
voor het onderwijs in geheel Malawi. Daarbij werd hij van 1961 tot
1972 ook algemeen secretaris van de bisschoppenconferentie. In
1972 kreeg hij de benoeming van secretaris-generaal van het
hoofdbestuur van de Montfortanen en verhuisde hij naar Rome.

Na zijn bestuurstermijn kwam hij naar Nederland waar hij in
verschillende parochies werkte: kapelaan van de St. Lambertusparochie in Horst (1976-1977), pastoor in Beesel (1977-1984),
rector in Heilo (1984-1989) en pastoor in de parochie van St.
Barbara in Tungelroy (1989-1996).

