
In dankbare herinnering aan 

CHARLES JOHANNES MARIA 
VAN WIJK I.T.R. 

echtgenoot van 

Hermanna Johanna Hendrika 
Exterkate 

Hij is geboren 5 mei 1906 in Utrecht. 
Na voorzien te zijn van het H.Sacra
ment van de zieken is hij gestorven 
op 1 oktober 1983 te Hengelo(O.). 

Na een Eucharistieviering in de 
St.Jozefkerk te Enschede. hebben wij 
hem op 5 oktober 1983 begeleid naar 

het crematorium in Usselo. 

In de liturgie bij een uitvaart horen wij 
Jezus zeggen: .. Wie in Mij gelooft zal 
eeuwig leven hebben." 

Vader geloofde: in zijn vrouw. kinde
ren en kleinkinderen. Hij geloofde in 
mensen, die hij muzieklessen mocht 
geven ; hij geloofde in de schoonheid 
van de muziek. 

Op zijn manier. met zijn talenten en 
mogelijkheden heeft hij meegewerkt 
aan het bewoonbaar-maken van de 
wereld. - Een christelijke opdracht; 
vader heeft het gedaan op zijn geheel 
eigen manier; in zijn gezin en in zijn 
werk. - Hij heeft meegewerkt aan de 
estetische vorming van jonge mensen. 
thuis. maar ook op de scholen o.a. in 
Zenderen bij de Carmelie1en en de 
muziekschool te Borne. 

Daarnaast had hij een belangrijke taak 
als dirigent-organist in de St.Jozef
kerk te Enschede. 

Op 6-jarige leeftijd kreeg hij de 1e mu
zikale vorming o.a. van de bekende 
componist-organist Joh. Winnubst. 

Op 1 oktober 1923 begon hij, na het 
behalen van zijn 1e diploma. zijn muzi
kale loopbaan in Hengelo(O.) 

Mei 1946 vestigde hij zich in Enschede 
en eind 1973 nam hij officieus afscheid. 

In de tussenliggende periode was 
CHARLES VAN WIJK de onvermoei
bare en actieve musicus. 



Voor al zijn zwoegen en inzet is hem 
de onderscheiding Pro Ecclesia et 
Pontifice verleend, een welverdiende 
erkenning voor het kerkelijke werk. 
De Gregorius-vereniging eerde zijn 
muzikale begaafdheden met haar 
medaille. 

Hij was 'n g,evoelig man maar hij heeft 
het met het uiten van zijn gevoelens 
niet gemakkelijk gehad. Zijn waarde

. ring voor mensen lag in de muziek: 
daarin kon hij immers vertolken wat 
diep in hem omging. ,.Al len die hem 
gekend hebben wisten wie hij was." 

Precies 60 jaar na het begin van zijn 
carrière - op ??-jarige leeftijd - leggen 
wij zijn leven terug in de Handen van 
de · Heer en wij vragen Hem, dat Hij 
vader mag opnemen in de hemel om 
er voor eeuwig, rust en vrede te vinden. 
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VRIENDEN 
GEDENK 
MIJ 




