
De Dienaar Gods Mgr. P.J. Savelberg 
.. Bij het H. Sacrament moeten wij niets horen of zien 
dan Jezus; niets begeren of smaken buiten Hem." 

Mgr. Savelberg 



Hij werd geboren 10 Februari 1827 te Heerlen . Na 
een onschuldige en deugdzame jeugd, ging hij als 
jongeman van 17 jaar naar Rolduc, om zijn priester

studie te beginnen. Vanaf die tijd was God zijn 
enig streven I Overal zag hij zich van Gods on
begrensde Majesteit omgeven . .,Gelijk een kleine 
spons in een onmetelijke zee" (de vergelijking is 
van de Dienaar Gods) voelde hij zich doordrongen, 
vervuld, omringd van Gods onmetelijk Wezen, hij 
zag zich "als gewiegd en gedragen in de schoot 
Zijner Goddelijke Barmhartigheid, gelijk een kind 
in de armen zijner Moeder." 

Vandaar zijn diepe eerbied voor Gods Majeste it 
gepaard aan een onmetelijke liefde en een kinderlijk 
en onbegrensd vertrouwen op Zijn Vaderlijke 
Goedheid en Voorzienigheid! 

In Jezus Christus, Zijn God op zichtbare wijze 
kennende, bond hij zijn leven aan het Tabernakel 
waar hij Hem tegenwoordig wist. Daar bracht hij 
uren door In de diepste aanbidding en de harte
lijkste en vertrouwvolste liefde, altijd rechtop ge-

)

nield, nooit zittend. Onvergetelijk was de indruk, 
ie de eerbied, waarmede hij het H. Misoffer op
{oeg, op de aanwezigen maakte, zo verklaren 

v rschtllende ooggetuigen. Zijn naastenliefde even -
ao de zijn liefde tot God. Vooral in de armen, 
ou en v an dagen, gebrekkigen en ongelukkige~ 

vond hij zijn lijdende Jezus terug, en hij gal zich 
geheel aan hen. 

Voor hen stichtte hij zijn twee rehgieuse Congre
gaties van de Kleine Zusters en Broeders van St. 
Jozef zonder menselijke middelen, zonder noemens
waardige menselijke steun , door de mensen eerder 
tegengewerkt dan bemoedigd, maar sterk door zijn 
liefde en v e rtrotlwen op God. 

Terecht verdient hij dan ook de eretitel van 
.,Nederlandse Vincenlius". 

Zo is zijn leven voorbij gegaan uitsluitend in de 
dienst van God en van de evenmens en algehele 
wegcijfering van zichzelf naar het voorbeeld van 
de H. Maagd Maria, voor wie hij een tedere gods
vrucht koesterde en wier ideaal "ancilla Domini" 
"Dienstmaagd des Heren" hij naar best v e rmogen 
trachtte na te volgen . 

In 1907 op het feest van Maria's verschijning in 
Lourdes, de l le Februari, op 80-jarige leeftijd, is 
hij te Heerlen in geur van heiligheid overleden. 
In 1934 werd het proces zijner Zaligverklaring 
ingeleid. 

Moge God Zijn trouw e en nederige Dienaar spoedig 
tot de ee r der altaren v e rhe ffen. 


