
In dankbaarheid mogen wij in ons Misoffer en 
gebed gedenken de priester 

JOHANNES WILHELMUS BALK 
Pastoor van de parochie van de Heilige Jacobus 

de Meerdere te Lonneker. 
Geboren te Zwolle 5 dec. 1580. Priester gewijd 
15 aug. 1903. Kap. te Zeddam IS maart 1904. Kap. 
te IJsselstein 24 aug. 1906. Kap. te Utrecht, St. Mar· 
tinus, 19 febr. 1909. Pastoor te Varselder-Veldhunter 
4 nov. 1917. Past. te Lonneker vanaf a februari 1929. 
Met het Teken van de laatste Zalving gal hij zijn 
aardse leven aan God terug op 19 mei 1961. 
Zij n lichaam werd op 23 mei d.o.v. op het parochie· 
kerkhof begraven. 
Terwijl hij vol belangstelling bleef voor het leven 
op aarde en ondanks zijn hoge ouderdom niet op 
de tijd achtergeraakte, bereidde hij zich al jaren 
voor op zijn heengaan, zodat hij de dood ontving 
als een vriend, waarmee hij vertrouwd was. We 
mogen wel zeggen, dat hij deze rust en inwendige 
vrede dankte aan zij n rijk en intens gebedsleven, 
waarin hiJ een voorbeeld was voor priesters en 
leken-gelovigen. 
Dit gebedsleven, was tevens de voedingsbron voor 
zijn prediking, waar hij zoveel zorg aan besteedde. 
Daardoor Icon hij ook het priesterlijk leed, dat 
hem in de zielzorg niet altijd bespaard is gebleven, 
achter zijn humor verbergen en verloor hij het 
vertrouwen in de mensen niet. 
Als een goede herder liep hij zijn schapen na in 
zijn ziekenbezoek en huisbezoek. Hij was bedacht 
op de luister van het Huis Gods en op de ver
zorging van de eredienst. 
Hij was dankbaar voor allen, die hem goed ver
zorgden in de laatste jaren van zijn leven, toen 
hij zijn werk buiten de pastorie had moeten staken. 
Familie, vrienden en parochianen, wij allen hebben 
God te danken, dat Hij deze priester ergens op 
ons levenspad heelt geplaatst. Daarom willen wij 
hem blijven gedenken in offer en gebed. 

,,Heer, maak dat hij U moge zien" 




