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Laat ons bidden voor 

FRATER M. CASPAR 
Antonius Gerardus de Leeuw 

Geboren te Tilburg 30 maart 1939. In 
de Congregatie der Fraters van Tilburg 
getreden 29 augustus 1956. Geprofest 
met eeuwige geloften 15 augustus 1962. 
Overleden tengevolge van een droevig 
ongeval, december 1967. 

De wegen die ons door het aardse leven 
naar de eeuwigheid voeren, wie kent ze? 
Met deze onzekerheid gaan we door 
onze dagen zonder veel bekommernis. 
Overal om ons heen treedt de dood toe 
met de onverbiddelijke boodschap van 
God. We worden even stil om het my
sterie dat zich in een mens die sterft 
voltrekt. 
Maar dat mysterie dat zich aan frater 
Caspar voltrok was zo schokkend, zo 
onvoorstelbaar tragisch, dat het scheen, 

2. lsof het onmogelijke werkelijkheid 
werd. Een ontsteltenis greep allen aan: 
fami lie, fraters, vrienden en zoveel an
deren. Droefheid bevangt ons, telkens 
als we aan deze jonge, idealistische fra
ter denken. Altijd vol actie, onderne
mingslust en levensdurf. Zijn opgewekt
heid maakte hem sympathiek, en zijn 
grote geestesgaven deden zoveel van 
hem verwachten voor de toekomst. In
eens werd die lichtende toekomst een 
duistere nacht. God alleen zag door die 
duisternis en kent het raadsel dat ons 
kwelt. 
Toch zijn we niet zonder troost. Achter 
de donkere sluier van de dood gaat de 
hemel open. God wist dat zijn trouwe 
vriend Caspar kwam, en wachtte op 
hem met zijn liefde in de heerlijkheid, 
waar geen pijn, geen angsten geen kwel
ling meer bestaan. Voor eeuwig. 
Laten we ons troosten door het geloof, 
dat God onze Vader is , een bovenmate 
goede Vader die zijn schepsel goddelijk 
liefheeft. Dit is het vaste en zekere punt, 
waarop we ons oog moeten r ichten. Ge
luk is het einde van ieder die zijn leven, 
zijn werk, zijn talenten in Gods handen 
lei. ,,Zie, Heer, hier ben ik!" De eeuwige 
glimlach van de Vader is Gods ant
woord. 


