
Tet vrome gedachtenis oan 

Adrianus Albertus van Wijk 

G cboren Ie Schalkwijk 20 Mei 1886 - prieslergewijd 15 

Aug . 1909 - sedert 1923 oprichter en pastoor van de 

parochie van de H. H. Morteloren van Gorcum Ie Huissen , 

voo rzie n van hel H. Oliese l, overleden in hef Sint Eliso 

belhziekenhuis Ie Arnhem 13 Nov , 1955 en begraven 17 

Nov. 1955 in hel 47sle priesle,jaar op hef parochiele kerk

hof te Huissen - Zond. 

Op deze eenvoudige. stille en soms schijnbaar slugge priester 
met zijn gulle lach, slond 't stempel gedrukt "een recht
vaardig en godvrezend man. M Ge lijk voor ,ijk en arm, on
verzettelijk en woordenrijk tegeno ve r onrecht, leefde hij in 
heilig ontzag voor God, de grondslag van zijn geestelijk 
leve'l. Hieruit rees hel beeld van den priester , vol strenge 
p lichtsbetrachting, onverbiddelijk en sober voor zich zelf, 
medelijdend en gastvrij voor een onder, een vader voor de 
zieken, voor zi jn Kapelaans, voor zi jn famili e , een zeer ge
waardeerde v, iend. 
Een priester van sloer gebed en ij ze ren regelmaat, voor wie 
de H. Mis de kra chtbron was van z ijn leven. ,.Voor mij is 
Chrislus , mijn leve n. " Hieraan onlsproof de ij ve r voor het 
huis Gods, welke zijn gehele leven lekende, zowel in de 
kracht vOn zijn !even als in de zwakte van zijn ouderdom, 
Iaen hij nog de moed vo nd een vernieuwd leve nswerk Ie 
her bo uwen in nog groter glans. 
Hij wos de goede herder, die zijn schapen zocht, zelfs te
midden van de oorlogsgevaren en evacuati e, hij vond geen 
rust zo nder zijn schapen. Hij kend e de zijnen en de zijnen 
kenden hem. 
Met Zijn Mees/er bidt hij in h.el uur van scheiden: ,, Vader! 
bewao ï hen, die Gij mij gegeven hebt; bewaar hen voor 
hel kwaad'" • Familieleden, paroChianen en vrienden, bidt 
voo r mij. 
~Moeder Mario , wees mij een voo rspreekster bij Uw Zoon" 


