
die ook zeer oud is geworden, bracht hij meestal de 
zondag door. Met vrienden en kennissen bleven er ook 
jarenlange contacten, evenals met oud-leerlingen.

In 2001 is André in ons klooster in Nijmegen komen 
wonen, waar hij meer innerlijke rust kon vinden en zich er 
al gauw thuis voelde. Zelf zegt hij: ‘het was geen abrupt 
einde van al mijn activiteiten, ik was er naar toegegroeid 

hij in Catharinahof samen met de andere medebroeders. 
Voor velen was André een toegewijde en inspirerende 
raadsman. Ondanks dat zijn krachten afnamen bleef hij 
zolang hij kon zijn dagelijkse wandelingetje maken in de 
omgeving. Onverwacht getroffen door het coronavirus 
en zijn steeds zwakker wordende gezondheid is hij op 
donderdag 28 juli 2022 rustig en vredig ingeslapen, nog 
gesterkt door het sacrament van de zieken. 

André: wij danken jou voor je toewijding, je eenvoud, je 
inzet in de taken die jij in jouw leven hebt gedaan. André 
wij geven je nu uit handen in het gelovig vertrouwen dat 
je nu thuis bent bij Hem, in wie jij heel je hoop gesteld 
hebt.

Op woensdag 3 augustus 2022 hebben wij afscheid 
genomen van Pater André Boelrijk in een plechtige 
eucharistieviering in de Dominicuskapel van Huize Rosa 
en hem op de begraafplaats Jonkerbos begraven.

Zijn broer, zussen en schoonzus, neven en nichten, 
familieleden, vrienden, medebroeders, medebewoners 
en medewerkenden danken u hartelijk voor uw medeleven 
en belangstelling.

In dankbaarheid gedenken wij

André werd geboren op 8 februari 1925 te Zwijndrecht 
als tweede jongen in een gezin van 9 kinderen. Hij werd 
André genoemd naar zijn Friese grootvader. Toen hij op 
13-jarige leeftijd naar het Juvenaat in Bergen op Zoom 
ging werd zijn jongste broer geboren, die later naar 
Canada verhuisde. Jammer dat de oorlog roet in het eten 
gooide, want tijdens de Duitse bezetting in 1942 moest 
het Juvenaat van Bergen op Zoom naar Nijnsel verhuizen. 
Na een rumoerig noviciaatsjaar vanwege de Duitse 
bezetting legde hij op 8 september 1945 zijn eerste 
geloften af in Asten. Hierna ging André naar Liesbosch 

werd hij op 15 juli 1951 tot priester gewijd door Mgr. 
Mutsaerts.

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 
nog aan met examen-B. Na zijn priesterwijding ging hij in 
Delft studeren en behaalde in 1957 zijn ingenieursdiploma. 
Hij werd benoemd voor het Juvenaat, waar hij een bèta-
opleiding opzette en gaf zelf wis- en natuurkunde. Maar 
zijn belangstelling als docent ging echter verder dan de 
bètavakken. Hij was een gewaardeerd leraar, met een 
scherp oordeel over mensen en situaties, vaak afwijkend, 
maar wel met respect. Hij was er van overtuigd dat voor 
kennis van het moderne (ook religieuze) leven het lezen 
van moderne romans noodzakelijk was. Hij beheerde 
daarom de schoolbibliotheek en bracht leerlingen ertoe 

van die clubs bestaat nu nóg!). Toen de bèta-afdeling 
op school goed was opgezet en André zich meer wilde 
gaan beperken in zijn activiteiten, ging hij Catechese 
geven in de hogere klassen en later het nieuwe vak 
Maatschappijleer. Het onderwijs werd hem in feite 
echter toch te veel en na 25 jaar moest hij ermee 
stoppen. 

Er werd hem een nieuwe werkkring aangeboden: in de 

de Catechese met en voor volwassenen. Dat paste in de 

pastorale scholen opgericht met meest tweejarige 
cursussen, voor kerkelijke vrijwilligers. In 1982 werd 
er een studie-secretaris gezocht voor de inhoudelijke 
inrichting en het onderling contact van die scholen. André 
zag hierin een uitdaging. Uiteindelijk waren er ruim 40 
van deze opleidingen en reisde hij stad en land af om die 
scholen te bezoeken. Er werden landdagen gehouden en 
er was een tijdschrift voor de leiding. Daarnaast waren 
er velen contacten met allochtonen en verleende hij 

mensen die buiten de boot dreigden te vallen.

Hij was een zeer gewaardeerde huisgenoot in Bergen op 

en Congregatie. Jarenlang was hij de organisator van 
groepsgesprekken met huisgenoten en medebroeders 
in de buurt. Hij had ook goede contacten met zijn 
familie. Toen zijn vader nog leefde, gingen ze samen 

voortgezet met zijn zus Bep. Met haar en zijn moeder, 
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