


t In pace Christi 

Wil in uw gebed gedenken 

Emeritus-Pastoor 

Wim Boelens 

Hij werd geboren te Groningen op 4 september 
1916. Op 20 ju li 1941 werd hij priester gewijd 
in de Kathedraal te Utrecht en was achtereen
volgens Kapelaan te Eemnes, leraar aan het 
Klein Seminarie te Apeldoorn , pastoor te Vrie
zenveen en te Oldenzaal (Parochie van de 
H. Drieëenheid). In 1981 met emeritaat gegaan , 
vest igde hij zich in Ootmarsum. 
Hij overleed, gesterkt door het Sacrament van 
de Ziekenzalving , in het Verpleegtehuis "Olden
hove" te Losser op 31 januari 1995. 
Na de Requiemmis in de Drieëenheidskerk te 
Oldenzaal op 4 februari 1995, vond de crema
tie plaats in het crematorium "Enschede" te Us
selo. 

"De Christenen kwamen naar de Eucharistie( ... ) 
niet om er een psychologische "thril l" te zoe
ken . Zij kwamen eenvoudig om er iets te doen , 
iets dat zij als een overweldigende plicht be
schouwden, wat er ook van mocht komen. Wat 
hen, week na week, naar de Eucharistie bracht, 
ondanks alle gevaren en ongemakken, was niet 
een of andere "thrill" opgewekt door de dienst 
als zodanig die kaal was en niet indrukwekkend 
tot aan saaiheid toe en die spoedig elke attrac
tie van nieuwheid verloor( ... ). Wat hen in bewe
ging bracht, was een intens geloof dat zij in de 
Eucharistieviering van het Lichaam van Chris
tus als nergens anders zelf deel hadden in die 
unieke daad van offerende gehoorzaamheid aan 
Gods wil , die op Calvarië werd volbracht en die 
de wereld had gered, ook henzelf." 

(Mgr. J.F. Lescrauwaet, 
Het mysterie in de liturgie, blz. 37) 

Zo heeft priester Wim Boelens zijn priesterschap 
als herder-zijn verstaan en beleefd. Met Pau lus 
mag hij zeggen: "Ik heb de goede strijd gestre
den, de wedloop voleind, het geloof bewaard ." 
Zijn aan hem verplicht nu voor hem te bidden, 
dat de Heer, de rechtvaardige Rechter, hem zal 
belonen, op de grote dag; en met hem te bid
den voor allen die met liefde uitzien naar de 
komst van de Heer. (Vgl. 2 Tim, 4,7-8). 
Onze Lieve Vrouw van Lourdes, bid voor ons. 


