Dear Brothers,
It is our sad duty to inform you about the passing away of Brother Wilhelm Leensen
on August 13, 2021.

Brother Wilhelm Leensen FIC
Wilhelmus Paulus Martinus
He was borne on 22 April 1945 in Hasselt (Overijsel, Netherlands).
He made his first profession on 15 August 1964.
On 13 August 2021 his Creator called him to eternal life in Yogyakarta, Indonesia.
After his first profession in 1964 Bro. Wilhelm has been working as a tailor in The
Netherlands. In 1971 he became a missionary in Indonesia, where he took up his
tailorship, first in Bara and afterwards at the Institute for the Deaf in Wonosobo. In
1985 he went to Muntilan to teach at the technical school. It was also in Muntilan
that he started social work and tried to get people employed. In this apostolate he
has meant a lot for many persons.

On Monday 9 August 2021, Bro. Wilhelm was tested Covid-19-positive. After being
in his room for some days his situation quickly deteriorated and on Friday 13
August he was brought by ambulance to the hospital in Yogyakarta, where he
received the sacrament of the sick. The Covid-19 virus has attacked the heart and
lungs of Bro. Wilhelm. On that same day in the evening God called Bro. Wilhelm
and that is where his pilgrimage on earth ended. Because Bro. Wilhelm died from
being infected by Covid-19 he had to be buried according to the protocol set by
the Indonesian government. Concretely this meant that he had to be buried that
some night at the FIC cemetery in Ambarawa.
=======================
Beste broeders,
Het is onze droevige plicht u te informeren over het overlijden van broeder
Wilhelm Leensen op 13 augustus 2021.

Broeder Wilhelm Leensen FIC
Wilhelmus Paulus Martinus
Hij werd geboren op 22 april 1945 te Hasselt (Overijssel, Nederland).
Hij legde zijn eerste professie af op 15 augustus 1964.

Op 13 augustus 2021 in Yogyakarta, Indonesië, riep zijn Schepper hem tot het
eeuwige leven.
Na zijn eerste professie in 1964 is Bro. Wilhelm werkzaam geweest als kleermaker
in Nederland. In 1971 werd hij missionaris in Indonesië, waar hij zijn
kleermakersambt op zich nam, eerst in Bara en daarna in het Instituut voor Doven
in Wonosobo. In 1985 ging hij naar Muntilan om les te geven aan de technische
school. Het was ook in Muntilan dat hij sociaal werk begon en mensen aan het werk
probeerde te krijgen. In dit apostolaat heeft hij voor veel mensen veel betekend.

Op maandag 9 augustus 2021 werd Bro. Wilhelm Covid-19-positief getest. Na enkele
dagen op zijn kamer te hebben gelegen verslechterde zijn toestand snel en op
vrijdag 13 augustus werd hij per ambulance naar het ziekenhuis in Yogyakarta
gebracht, waar hij het sacrament der zieken ontving. Het Covid-19 virus heeft het
hart en de longen van Bro. Wilhelm aangetast. Op diezelfde dag 's avonds riep God
Bro. Wilhelm en daar eindigde zijn pelgrimstocht op aarde. Omdat Bro. Wilhelm
stierf aan de gevolgen van besmetting met Covid-19 moest hij begraven worden
volgens het protocol dat door de Indonesische regering was vastgesteld. Concreet
betekende dit dat hij die zelfde avond al begraven moest worden op de FIC
begraafplaats in Ambarawa.
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