
 “Wie is de trouwe en verstandige knecht,
 die de Heer over zijn dienstvolk heeft aangesteld
 om hun op tijd te eten te geven?”
  (Mattheüs 24,45)

Op 28 juli 2022 is in het Catharinahof te Nijmegen van ons heengegaan onze 
medebroeder, lid van de Confederatie van de Nederlandse en Vlaamse Regio van 
de Priesters van het Heilig Hart van Jezus,

Pater Andreas Nicolaas Antonius Boelrijk s.c.j.
Geboren op 8 februari 1925 te Zwijndrecht
Geprofest op 8 september 1945 te Asten

Priester gewijd op 15 juli 1951 te Nijmegen

André had aanleg voor bètavakken en zag daarvan ook het belang in voor de moderne 
tijd. Tijdens zijn opleiding in Liesbosch vulde hij zijn diploma Gymnasium-A dan ook 
aan met examen-B. Na zijn priesterwijding ging hij in Delft studeren. In 1957 
behaalde hij zijn ingenieursdiploma. Hij ging in het Juvenaat een bèta-opleiding 
opzetten en gaf zelf wis- en natuurkunde. Zijn belangstelling als docent ging echter 
verder dan de bètavakken. Hij ging ook catechese geven en later maatschappijleer. 
Zijn leerlingen bracht hij –buiten de lessen- belangstelling bij voor moderne romans 
om hen zicht te geven op de actuele samenleving. Het onderwijs werd hem echter 
te zwaar en na 25 jaar ging André zich bezighouden met het organiseren van en 
inhoud geven aan toerusting van kerkelijke vrijwilligers in het land (1982-1989). Al 
die jaren was hij een gewaardeerde huisgenoot in Bergen op Zoom. Uiteindelijk ging 
hij in 2001 naar ons klooster in Nijmegen, waar hij meer innerlijke rust kon vinden 
en zich thuis voelde. Ook met leden van zijn familie hield hij intensief contact, 
evenals met een aantal oud-leerlingen. De laatste jaren woonde hij in Catharinahof 
in Nijmegen. André was voor velen een toegewijde en inspirerende raadsman.

Gedenken wij pater André Boelrijk in onze gebeden.

We nemen afscheid van pater André Boelrijk in een plechtige Eucharistieviering op 
woensdag 3 augustus 2022 om 14.00 uur in de Dominicuskapel van Huize Rosa, Rosa 
de Limastraat 10, 6543 JG Nijmegen, waarna we hem te ruste zullen leggen op de 
begraafplaats Jonkerbos, Winkelsteegseweg 78-80 te Nijmegen.

Namens zijn familie: Namens de communiteit:
Mevr. G. Boelrijk W. Halters, rector
Woonzorgcentrum Zuylestede Rosa de Limastraat 92
Perudreef 8 – 1209 6543 JG Nijmegen.
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