
Pastoor Schaars, pastoor van alle Velpenaren 
 
In 1937 wordt hij benoemd in Velp. Een mooie jonge priester, vervuld 
van idealisme dat hij ook vol vuur verkondigt vanaf de kansel in de 
Onze Lieve Vrouwe Visitatiekerk in Velp. 
‘Pastoor Schaars had de gave zich in te denken in het gevoelsleven van 
anderen’ zegt kapelaan Pierik tijdens de herdenkingsdienst na zijn 
overlijden in 1963. ‘Hij stond open voor alle mensen, van welke 
denkrichting ze ook waren. 
Tijdens de eerste jaren van de oorlog zorgt hij samen met Pater 
Campman voor onderduikadressen en verbergt zelf vluchtelingen en 
neergeschoten Engelse piloten. Bovendien roept hij de parochianen op 
zich te verzetten tegen de Duitsers. Op 5 mei 1942 valt de Gestapo de 
pastorie binnen en arresteert Pastoor Schaars. Na Scheveningen, Vught, 
en Amersfoort belandt hij in concentratiekamp Dachau, daarna ook nog 
in Natzweiler en tenslotte weer in Dachau. Een maand na de bevrijding 
komt het bericht dat hij nog leeft. Op 26 mei 1945 wordt hij in Velp 
groots onthaald en hij spreekt dan de historische woorden: ‘Ik leerde in 
gevangenschap ontdekken hoeveel ik van u allen houd’ en ook ‘Ik 
maakte daarbij geen verschil tussen katholiek en andersdenkend.’ Op  
9 juni ontvangt hij het ridderkruis van het Franse Legioen van Eer.  
 

 
 
Op 4 februari 1963 overlijdt hij en op 9 februari wordt hij begraven op 
Heiderust in Rheden. Op 2 november 2016 komt hij weer thuis in Velp 
waar hij zal worden begraven in het rijtje pastoorsgraven naast het graf 
van pastoor Koene. Hij zal hier rusten ‘tot het einde der tijden.’ 
(Vrij naar: ‘Verborgen in Velp’ van Gety Hengeveld)  

‘De herinnering blijft’ 
 
 

De Allerzielenviering zal worden gehouden op de 
RK Begraafplaats aan de Bergweg te Velp op 

 
woensdag 2 november 2016  

 
aansluitend aan de herbegrafenis van  
Pastoor A.J. Schaars om 15.30 uur. 

 
 

Met medewerking van 
 
  

Pastor Anita Coenraads 
Het Rouw- en Trouwkoor van de O.L.V. Visitatiekerk 

Jachthoornblazersgroep Cornure 
Gitaar en zang Ben Rulof  

Machabelle zang 
 
 

Wij nodigen u van harte uit aan deze viering deel te nemen en  
bij de herbegrafenis aanwezig te zijn. 

 
 

Het bestuur van de Stichting 
Behoud RK Begraafplaats aan de Bergweg 


