BR LOUIS VAN DEN ESSEN
geboren te Venlo op 15 september 1915
overleden te Dongen
op 27 april 2000

Hij werd geboren te Venlo op 15 september 1915 en trad door zijn professie op 8 september 1937 toe tot de
Congregatie. Op 27 april 2000 overleed hij plotseling in het broederhuis Glorieux te Dongen en werd op 2 mei
begraven op het kloosterkerkhof.
Br. Louis was een Limburger en daar was hij trots op! Zodra hij een andere Limburger ontmoette, al dan niet
een familielid, schakelde hij moeiteloos over op het mooie Limburgse dialect. Behalve Limburger was Louis nog
veel meer! Hij was een man, die eenmaal ingetreden in de Congregatie, veelzijdig inzetbaar bleek te zijn. Zo
werkte hij bij de opvang van werkloze jonge mannen, bij weeskinderen en tenslotte als een toegewijd
verpleegkundige in wat toen nog ‘Huize Overdonk’ heette.
Daarnaast was Louis ook een man met ‘gouden handen’. Wat zijn oog zag konden zijn handen maken en dit
gold zowel voor het ambachtelijke als het creatieve. Met liefde en met gevoel voor schoonheid boetseerde hij
kleine en grotere voorwerpen in klei die, vaak ook nog kunstig geëmailleerd, in zijn oven hun voltooiing kregen.
Br. Louis was ook iemand die van gezelschap hield. Hij had een uitstraling die door iedereen in zijn omgeving
herkend werd als die van een beminnelijk mens. Toch had Br. Louis het niet altijd even gemakkelijk. Zijn grote
bescheidenheid deed hem wel eens geloven dat hij in bepaalde opzichten tekortschoot en dat maakte hem dan
neerslachtig. Hij had dan een troostende en bemoedigende arm om zijn schouders nodig. Bij dit alles was Br.
Louis ook een voorbeeldig religieus bij wie heel duidelijk God centraal in zijn leven stond.
Wij zijn dankbaar deze mooie en goede mens op ons levenspad ontmoet te hebben en we vertrouwen erop dat
God zijn trouwe dienaar in zijn hemel zal hebben opgenomen.

