


Ter dankbare herinnering aan onze dierbare 
pater 

WILLIBRORD VAN RIJNSOEVER 
o. carm. 

Hij is geboren te Utrecht op 14 juli 1910. Hij 
deed zijn geloften in de Orde van de Karme
lieten op 18 september 1930 en werd pries
ter gewijd te Merkelbeek 14 juli 1935. Na een 
vruchtbaar priesterleven is hij op 11 april 
1983 te Blauwhuis overleden, nog gesterkt 
door de H. Ziekenzalving. Aldaar hebben 
parochianen en vrienden afscheid van hem 
genomen tijdens een Avondwake op Don
derdag 14 april 1983. Vrijdag 15 april d.a.v. 
vond temidden van familie , medebroeders 
en kennissen de plechtige uitvaartmis plaats 
in de Karmelietenkerk te Zenderen, waarna 
de begrafenis op het kloosterkerkhof aldaar. 

In Wil librord hebben wij een zorgzame toege
wijde broer en medebroeder verloren. Hij was 
vol belangstelling en leefde mee met ons en 
met velen, die hij in zijn pastorale funkties ont
moette. Met de gaven, die hem gegeven wa
ren, zette hij zich volkomen in voor zijn werk. 
Hoogtepunten daarin waren zijn Bedrijfsaposto
laat onder de werkende vrouwelijke jeugd in 
Amsterdam èn zijn aanstelling als bouwpastoor 
van de Carmelkerk in Amstelveen. Daar heeft 
hij zich met hart en ziel aan gegeven. En geluk
kig mocht hij zich verheugen in een goede 
medewerking van diverse medebroeders en 
parochianen. Zij waren bijzonder voldaan toen 

hun definitieve parochiekerk werd ingewijd. 
Vele jaren werden er onder de bezielende lei
ding van Willibrord de liturgische plechtigheden 
gevierd. De stijl van deze vieringen sprak de 
gelovigen van die tijd bijzonder aan. Vele oud
parochianen kunnen hiervan getuigen. Ook 
waardeerden zij zijn sympathieke en meele
vende omgang met de hem toevertrouwde ge
lovigen. Het is een belangrijk stuk van zijn leven 
geweest. En hij was God dankbaar. dat hij dit 
mocht doen. 

Zijn laatste jaren heeft hij in Blauwhuis en 
Heeg (Fr.) vooral in de weekends de pastoor 
aldaar geholpen met het vieren van de H. 
Eucharistie . En voor de bejaarden in het ver
zorgingshuis te Blauwhuis deed hij bijna iedere 
dag de H. Mis in hun kapel. 

Wij danken God voor het vele goede, dat wij 
in Wil librord hebben ontvangen en wij bevelen 
hem aan in Zijn liefdevolle barmhartigheid. 
Moge hij leven in de vrede van Zijn verrezen 
Heer. 

Voor uw goede zorgen. voor uw medeleven en 
gebed bij zijn overlijden betuigen wij u allen 
onze oprechte en hartelijke dank. 

Mej. Chr. en pater C. van Rijnsoever 
Mevr. M. Dorresteijn-van Rijnsoever 
A. Dorresteijn 
Neven en Nichten - Medebroeders o. carm. 


