


Ter herinnering aan 

Broeder Albertus Wessels 
Karmeliet 

(voor de familie Ome Toon) 

Hij werd geboren in Dedemsvaart op 1 november 
1920 en kreeg bij de doop de namen Antonius 
Benedictus. 
Op 26 september 1949 werd hij postulant van de 
Orde van de Broeders van Onze Lieve Vrouw van de 
Berg Karmel , in Boxmeer. Daar werd hij op 2 mei 
1952 geprofest in deze orde van de Karmel. 
Na een zeer welbesteed leven binnen deze klooster
orde is hij , verschillende malen gesterkt door het 
Sacrament van de Ziekenzalving, op zondag 12 ja
nuari 2003 in het Karmelietenklooster van Zenderen 
rustig overleden. 
Donderdag 16 januari 2003 werd hij begraven op het 
kloosterkerkhof bij zijn medebroeders die hem zijn 
voorgegaan. 

Broeder Albertus was een eenvoudige, eerlijke, hard
werkende, godsdienstige, vriendelijke medebroeder. 

Heel bewust heeft hij indertijd gekozen voor het 
kloosterleven op een leeftijd dat hij volwassen 
beslissingen kon nemen. Hij voelde zich geroepen zijn 
leven dichter bij God te brengen. Verschillende orden 
en congregaties heeft hij daarvoor bezocht, totdat zijn 
keuze viel op de Orde van de Karmel. Hij was toen 
een volwassen man van 28 jaar, die bijzonder thuis 
was in de agrarische wereld en van beroep veehan
delaar. 
In zijn latere leven als Karmeliet heeft dat ook voor de 
Orde goede vruchten opgeleverd. Hij had een grote 
liefde voor dieren. Hij zag ze allemaal als schepselen 
Gods, koeien en kippen, parelhoenders en ganzen, ze 
waren hem allemaal dierbaar. Hij verzorgde ze op een 
uitstekende manier en kende tegelijk de waarde van 
elk dier. 
Hij was bijna van alle markten thuis . Zonder speciale 
opleiding heeft hij het klaargespeeld een goede kok te 
zijn en jarenlang voor meer dan honderd Karmelieten 
en priesterkandidaten goede maaltijden te verzorgen 
in Merkelbeek. 
Niet op eigen verzoek, maar op verzoek van de 
oversten is hij in 1966 verhuisd naar Zenderen. Toen 
de bekende broeder Bruno het werk als koster van de 
Karmel daar niet goed meer alleen aan kon, werd een 
beroep gedaan op Albertus. Zijn liefde voor het 
boerenwerk en de tuinbouw, met als specialiteit 



"Karmelietenworst" en tomatencultuur, kon hij daar 
rijkelijk in praktijk brengen. Maar zijn grootste liefde 
was het kosterswerk. Hij had er moeite mee op latere 
leeftijd met bepaalde werkzaamheden te moeten 
stoppen vanwege lichamelijke zwakheid. Zijn 
uitspraak: "ik doe nog liever de koe weg dan het werk 
in de kerk", was tekenend voor zijn religieuze in
stelling. 
Als koster was Albertus een heel bekende figuur in de 
parochiekerk van Zenderen. Zeer toegewijd deed hij 
zijn werk, zeer gewaardeerd door de kerkgangers. Vol 
ijver voor de Heer was hij daar dagelijks werkzaam 
totdat het echt niet meer kon. 
De parochianen van Zenderen, de leden van de 
Karmelorde die hem van nabij gekend hebben en al 
zijn familieleden verliezen in hem een religieus mens 
die dicht bij God heeft geleefd en bij de medemensen. 
Dat hij nu de vrede en de rust gevonden mag hebben, 
die we hem allen toewensen. 

Voor uw medeleven bij het afscheid van Broeder 
Albertus zeggen we U hartelijk dank. 

Familie Wessels 
De Karmel van Zenderen 


