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Gedenk in Uw gebeden en H. H . Missen 

de Weleerwaarde Pater 

BARTHOLOMEUS WILHELMUS 
OOIJEN 

Priester van de Societeit van Maria 

Geboren te Zevenbergen 9 april 1921 
gep r ofest 7 oktober 1942 

Priestergewijd 21 februari 1948 

Hij stierf, na voorzien te zijn van de laatste 
H. Sacramenten der Stervenden, tengevolge 
van een noodlottig ongeval, in het ziekenhuis 
te Hulst 22 november 1957 en werd begra
ven op het kloosterkerkhof der Paters Maris 
ten aldaar. 

"Domine Deus in simplicitate cordis mei 
laetu s obtuli universa". 
"Heer God, met een oprecht hart heb ik 
blijde alles geofferd." (1 Kron. 29, 17). Deze 
woorden geven de geest weer, waarin deze 
priester-kloosterling geleefd h eeft. 
Als oudste kind uit een groot gezin leerde 
hij vanaf zijn jeugd zichzelf wegcijferen. In 
hem leefden de schone deugden van zijn diep 
godsdienstige ouders, harde werkers, die 
niet zichzelf zoek<,__n maar het welzijn van 
~~- hen toevertrouwde kinderen. 

Deze priester stond steeds voor iedereen 
klaar. Hij was blij a ndermans lasten te mo
gen verlichten, voo r a l a ls het de minderbe
deelden in de maatschappij betrof. Hij kon 
echt genieten van de goede gaven van God, 
mens en natuur en hij maakte anderen graag 
deelgenoot van zijn eigen vreugde. 
Als trouw kloosterling, van wie zijn overste 
nog kort geleden kon getuigen dat hij een 
toegewijd lid van zijn congregatie was, 
trachtte hij al het menselijke in zichzelf en 
in anderen bovennatuurlijk te benaderen. 
Op weg om de H. Mis te gaan lezen in de 
parochie, waar hij als assistent zo grs,ag 
zijn priesterlijke hulp verleende, riep God 
hem naar de eeuwige vreugde. ,,Grote din
gen worden niet geïmproviseerd, dus ook de 
dood niet", is de laatste gedachte. c1ie hij 
aan zijn geestelijke notities heeft toege
voegd. De wijze waarop hij de laatste H . H. 
Sakramenten ontving bewees, dat hij zich 
op het ogenblik van ste rven reeds lang had 
voorbereid. 
Dierbare ouders , ik zal U op aarde mijn ze
gen niet meer kunnen geven . Maar ik blij/ 
Uw priesterkind ook in de hemel, waar ik 
met de Goddelijke Verlosser miin taak als 
andere-Christus blijf voortzetten. Hartelijk 
dank voor al!es wat U gedartn hebt om mij 
priester te laten worden. Beste broers en 
zusters en dierbare confraters. Uw genegen
heid zal ik in eeuwighe,id blijven gedenken. 
Beste jongens en dierbare parochi~n9n van 
Groenendijk, moge mijn onverwachte dood 
voor U een waarschuwing zijn om altij d 
klaar te staan, a ls God U roept. Bidt voor 
mij, ik denk aan U. 
"Maria, beminnelijke Moeder . U behoor ik 
toe, behoed mij door Uw smekende 'llmacht. 
in al!e eeuwigheid. 


