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Dankbare hennnenng aan 

FRATER HADRIAAN 

Josephus Joannes Adrianus 
van Huijkelom 

Sjef werd geboren te Tilburg op 29 juli 1911. Hij 
volgde de opleiding tot bakker in het Paulushuis 
en trad 19 maart 1929 in het noviciaat van de 
Fraters van Onze Lieve Vrouw. Moeder van 
Barmhartigheid. Op 15 augustus 1933 legde hij 
de eeuwige geloften al. Hij overleed in het St. 
Elisabeth-ziekenhuis te Tilburg op 27 augustus 
1995 en werd 31 augustus begraven bij zijn 
medebroeders op het kerkhof van de Fraters b11 
.Huize Steenwijk" te Vught. 

Als 1onge frater begon hij in de bakkerij. Tot 1n z11n 
ziekte had hit een groot ontzag voor één van de 
frater bakkers, die hem daar het vak leerden: 
Frater André Bosch. Dat bleef voor frater 
Hadriaan tot in de laatste weken van zijn ziekte 
een inspirerende figuur. 
Veel jaren was hij surveillant op verschillende 
kostscholen; Nazareth, Ruwenberg en Reusel. 
De 15 1aren als surveillant in Medemblik waren 
niet de gemakkeli1kste van zijn leven. Maar ze 

getuigden wel van zijn volhardende toewijding. 
Na zijn pensionering maakte hij zich op vele 
manieren verdiensteliJk, o .a. als conc1êrge van de 
school. En in huis met werk 1n de keuken en de 
refter. Tot ook dat niet meer ging. 
Een surveillant had destijds een wat eenzaam 
bestaan bij de kinderen. Dat tekende hem tot op 
hoge leeftijd. 
Hij had een nuchtere en kritische kijk op kinderen 
en volwassenen. Dat bleek vaak uit zijn gevatte 
opmerkingen. Wat in zijn omgeving dan als 
wederwoord uitlokte: .Ja, surveillant". 
In vrij korte tijd verloor deze robuuste medebroe· 
der zijn gezondheid. 
De Heer zelf gaf nu het tijdsein voor het eind van 
zijn leven en verloste hem van zijn aardse taak. 
Frater Hadriaan, rust 1n vrede 

Hartelijk dank voor de zorgzame verpleging, voor 
uw belangstelling en meeleven en uw gebed. 

Medebroeders van St. Denis 


