Frits Rooijakkers
Frits was zoon van
landbouwer
Hendrik
Rooijakkers en Anna
Hubertina
Gertruda
Gubbels,
uit
de
Simonshoek.
Hij werkte eerst op de
boerderij en ging in
militaire dienst.

Hij was 22 jaar, toen
hij
zich
in
1937
aanmeldde
bij
de
paters van Scheut,
Congregatie van het
Onbevlekt Hart van
Naam
Godefridus Hendrikus
Maria (cicm).
Frits legde zijn eerste
Hubertus Rooijakkers
geloften
af
op
8 Roepnaam Frits
september 1941, studeerde in de woelige tijd van de Geboren
4 september 1915
wereldoorlog in het missiehuis aan de Verlengde
In
Meijel
Groenstraat in Nijmegen en werd daar op 1 augustus
Overleden
16 februari 1993
1948 priester gewijd.
‘s-Hertogenbosch
Helemaal in de geest van de orde vertrok pater Frits In
pater
in augustus 1949 naar de missie van Kasayi (Zaïre, Beroep
Belgisch Congo). Daar kon hij met zijn rijzige en
sterke lichaam aan de slag.
Wezen en allen die in nood verkeerden konden bij hem
terecht. Bekend is het verhaal dat hij balken van 100
kg oppakte en wegsmeet om zijn jongens uit het
brandende internaat in Katende te redden. Maar zijn
kracht gebruikte hij ook om tijdens de stammenoorlog
belegerde groepen mensen water en voedsel te
brengen of om medemissionarissen en zusters uit
gevaarlijke situaties te redden.
Tijdens zijn missiewerk bouwde hij scholen, bruggen en
kerken, waarbij de kerk in Dibandishi geroemd werd
om de Zaïrese motieven die hij binnen liet aanbrengen.
In 1978 was hij ooggetuige van de verschrikkingen in
Zaïre.
In 1979, dertig jaar na zijn
vertrek, moest hij vanwege
zijn gezondheid in Nederland blijven. Hij vond zich
nog kracht genoeg hebben,
deed enige ervaring op als
vervangend
pastoor
in
Venlo en werd in 1980 pastoor in de parochie van Onbevlekt
Hart van Maria van de Boekend (Blerick). Daar vierde hij op
21 augustus 1988 met de hele gemeenschap zijn veertigjarig
priesterfeest.
Maar in de verhalen die hij toen vertelde bleef zijn leven in
Zaïre doorklinken naast de toekomstzorgen voor dat land en
de moeilijk te aanvaarden verschillen: De armoede ginds en
de luxe, de overdaad hier, dat verschil is niet te overbruggen.
Een paar maanden na zijn afscheid van de Boekend in 1991
kreeg hij een hersenbloeding op weg naar zijn overlijden.

