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Dankbare herinnering aan 

Pater Jacob Boekema 

Marist 

Geboren te Glanerbrug op 19 juli 1913. 
Professie in het St. Olavklooster te Glanerbrug 

op 8 september 1935. 
Priester gewijd op 22 februari 1941 

Overleden te Glanerbrug op 24 oktober 2006 

Na zijn priesterwijding gaf Jacob les in Differt, en 13 jaar 
lang ging hij met een rugzakje te voet door de velden, 
biddend en vaak zingend naar een bijgelegen parochie, 
op assistentie. Van 1956 tot 1958 was hij leraar in het 
juvenaat in Hulst en hielp mee met de assistenties in de 
omliggende parochies. 

Samen met pater lvens ging hij naar Noorwegen. 43 Jaar 
zette hij zich op zijn eigen specifieke manier in voor de 
kerk daar. Hij zong, hij maakte liedjes voor de kinderen, 
bezocht vele parochianen, en hield van een praatje op 
zijn vele wandelingen. 

Toen zijn gezondheid zwakker werd, kwam hij terug naar 
Glanerbrug, ook om dichter bij zijn familie te zijn. Hij 
bezocht regelmatig zijn broer en schoonzus aan de 
Bentstraat. 

Druk gesticulerend, rozenkransen biddend, pratend met 
ieder werd hij bekend als 'de wandelende pater'. Om de 
H. Mis bij te wonen ging hij regelmatig te voet naar de 

kerk in Gronau. Wandelen was zijn favoriete bezigheid 
en, ondanks zijn hoge leeftijd, kon men hem uren zien 
lopen. 

Hij kende de geschiedenis van veel families uit 
Glanerbrug en hij kon uren vertellen over hoe de familie
verhoudingen lagen en waar de families hadden 
gewoond. 

Hij wilde ook in Glanerbrug nog een beetje pastor zijn en 
hij heeft zeker mensen geholpen door een bezoekje 
en een gesprek. 

Hij hield contact met zijn kloosterfamilie, de Maristen, 
door zijn bezoekjes aan zijn medebroeders in Enschede 
en door zijn aanwezigheid bij de bijeenkomsten van de 
Maristen. 

Maar zijn gezondheid werd minder. Het wandelen ging 
niet meer zo vlot en hij moest zelfs een rollator gebruiken 
om zich te verplaatsen. Dank zij trouwe bezoeksters kon 
Jacob lang blijven wonen in het Redemptoristenpark 48. 
Toen dat echt niet meer ging kwam hij op kamer 45 in 
het Dr. Ariënshuis wonen. 

Daar is hij, na het Sacrament van de Zieken te hebben 
ontvangen, op 24 oktober vredig ingeslapen. God en 
O.L. Vrouw, waar hij zoveel van hield, zullen hem al ver
welkomd hebben. 

Dank voor wat u voor pater Jacob Boekema hebt bete
kend. Dank aan allen die met ons meeleven na het over
lijden van onze schoonbroer, oom en medebroeder. Met 
u gedenken wij hem in ons gebed. 

Familie Boekema 
Paters Maristen 
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