
Ter dankbare herinnering aa n 

PATER FRANS VAN KESSEL 

Missionaris van de Heilige Fa milie. 

Hij werd geboren in De Lutteop 4januari 1909, 
deed zijn professie op 8 september 1935. werd 
priester gewijd op 21 juli 1940 en overleed te 
G raveop27 augustus 199l ; op 30augustus 1991 
werd hij op het kerkhof van het Missiehuis 
aldaar begraven. 

Hoewel hij duidelijk zichtbaar uit- en opge
leefd was. is zij n dood toch nog plotseling 
gekomen: voor hem heel barmhartig. Hij 
vond zelf. dat hij lang genoeg geleefd - en 
geleden - had. maar h ij was wel bang voor 
het moment van ste rven zelf; die angs t is 
hem tenminste gespaard gebleven en hij is 
ongemerkt in zij n slaap overleden. 
Frans va n Kessel: diep-gelovig priester: zijn 
geloof en zijn priesterschap wilde hij zo graag 
uitdragen. begaan als hij was met het kerkelijk 
leven en alle ontwikkelingen daarvan. Hij 
slaagde daar het beste in. als hij heel persoon
lijk bezig was met zij n leerlingen van de Open 
Deur of met de bejaarden van het bejaarden
huis Maaszicht. 

Een zeer gelovig priester. wiens idealen a ltijd 
hoger waren dan zij n krachten reikten . En 
daar leed hij onder: angst en dep ressies heb
ben hu n tol geëist. Hij was een ma n d ie in 
discussies wat zelfverzekerd en abrupt kon 
overkomen, meegesleept door zijn enthou
siasme en door zijn Tukkerse afkomst. maar 
van binnen was hij zeer kwetsbaar en hulpe
loos. Daarom was hij zo dankbaar- al liet hij 
dat niet gauw merken -dat hij in een commu
niteit van medebroeders mocht leven waa r 
ruimte en begrip voor hem wa ren. 

Vorig jaar heeft hij zijn gouden priesterfeest 
gevierd en nog overleefd ook. want hoe dich
ter het naderde. hoe meer hij er tegen op zag. 
Maar het werd een gloriedag voor hem. toen 
zijn fa milie hem nog eenmaal aa n het altaa r 
zag: een voor hemzelf en ook voor hen ontroe
rende gebeurten is. 
En van uit zijn apostolische bewogenheid kon 
hij het niet laten om familie en vrienden een 
"pastorale brief' toe te stu ren ; daarin kwam 
de liefde van zijn priesterhart duidelijker naa r 
voren dan zijn greep op de realiteit: dat 
tekende hem echt. 

Moge de Heer van leven en dood Frans van 
Kesse l. z ijn trouwe pri es ter. to t een nieuw 
leven - nu zonder angs t en gebrokenheid - bij 
zich opnemen: hij ru ste in vrede! 


