
Aan een diepe ernst in zijn godsdien
stig leven beantwoordde een levendige • 
blijheid thuis en onder zijn medestu
dente n, voorwie hij een hartelijke 
vriend werd en een aantrekkelijk voor
beeld. 
Toen kwam weer de Meester om hem 
langzaam maar zeker aan zijn ouders 
e n kerkelijke overheid te ontnemen; 
met onverzettelijke wil hield hij tot hP.t 
laatste vast aan het verlangen in zijn 
hart, maar de Heer achtte ZIJn bewezen 
getrouwheid daaraan reeds voldoende 
' 'TI hem als loon "op te heffen van de 
.;de en in Zijn onbegrijpelijke liefde 

:<ar zich toe te trekken" . 
[ Moo·~çngebed '"" dr H.l\erk.] 

Mijn lieve Ouders, broer en zusjes, zo 
gaarne zou ik dagelijks het H. Offe r 
van Jezus' liefde hebben opgedragen
brengt gij dagelijks het offer van m1jn 
jonge leven, dat ik graag iedere dag 
met Hem had opgedragen. 
Mijn Oversten en vrienden, "bidt gij, 
opdat mijn en uw offer aangenaam 
moge zijn aan de Almachtige Vader". 

(Uit de H. Mis] 

Zoet Hart van Jezus. ontferm U over 
ons allen. 



Uw stemme, o Heer. lu?bbe ik t•t>rnomen: 
.. Gaat in mijn wijngaard'', sprak ::e mij. 
Ik ben. gehoorzadm. er gekomen. 
al is 't dat ik onweerdig zij; 
en namvlijks daar nog •ngetreden 
of. met den wille alieen te vn?den. 

zoo roept gij mij bij uwen throon. 
en gt>l:'{r, ••oor oru·t>rdienden loon, 
zoo 111:'<.'1 dilll mij ,;Is aan du? 't ploegtNl 

en 't daagli.Jks strijden I'Oor uw kerk. 
en d l!itte van dt•tJ dag verdroegf!n. 
gegrijsd op 't heilig wijtJgaardu•e• k . 

G. Ge::el/e 

In het Jaar 0. H. 1947 overleed bij de 
aanvang van het feest van Jezus' H. Hart 
Zinnebeeld van Z: n hefde op de "2P 
Juni na een vreseh)ke ziekte, voorzien 

van de H. H Sacramenten. in zijn 
geboor eplaats Glanerbrug 

Johannes Lamherlus Eligîus Besseler. 

Geboren 23 Januari 1929. Leerhng der 
derde klas van het Aar tsbisschoppelijk 

Serrunarie te Apeldoorn 

Een sterke jongen naar ziel en hebaam 
die maar een hevig verlangen kende: 
priester te worden. 
Gods liefde en ouderlijke toewijding 
~chonken hem hoedanigheden, die zijn 
hart wiJd openstelden voor de oproep 
van de Meester: .,Mijn Zoon, geef mij 
uw hart". 

(Uit "tt mor..:(' · .;('~ed Oc-r H. Kt'rlt op de.~~ rc-'"'t .. ho) 

Eenmaal besloten toe te treden tot de 
.. krijgsdienst van Christus'' gafzijn strijd· 
bare natuur ,,1 haar energieke krachtPn 
aan dat ideaal en aan alles wat het van 
hem vroeg een veeleisende karakter 
vorming door net . bid e:t werk van 
het Seminaneleven. 


