
De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort;
Hij laat mij weiden op groene velden.

(Ps 23,1-2)

Gesterkt door de ziekenzalving, 
ontsliep in de hoop op de Verrijzenis

Hoogwaardig Heer 
MARCEL Augustinus LASTERS
norbertijn
18de prelaat van de abdij van Postel
jubilaris

Op 17 juli 1938 werd hij geboren te Rumst. Ingekleed in de abdij van Postel op 12 september 1957, 
verbond hij zich op 12 september 1959 door professie aan dit klooster. Op 19 juli 1964 werd hij tot 
priester gewijd. Op 30 juni 1967 behaalde hij het diploma van regent. Van 1 september 1967 tot 30 
juni 1968 was hij godsdienstleraar aan het O.-L.-V. van Lourdes-Instituut te Arendonk en aan het 
Sint-Teresia-Instituut te Berchem. Van 26 september 1968 tot 19 juli 1970 was hij als missionaris 
werkzaam in het bisdom Lolo (Congo). Daarna vervulde hij onder andere de volgende taken: 
retraitepredikant in het bezinnings- en ontmoetingscentrum van de abdij (juli 1970 tot januari 1988), 
novicen- en geprofestenmeester (2 juli 1973 tot 29 juni 1997) en docent logica en antropologie 
in de studieconcentratie ‘Agripo’ (september 1971 tot juni 1992). Van 1 februari 1988 tot 20 juni 
1997 was hij prior. Op 20 juni 1997 werd hij door zijn medebroeders verkozen tot 18de prelaat 
van Postel. Op 19 juli 1997 werd hij door Mgr. Van den Berghe tot abt gezegend. Als prelaat van 
Postel was hij ook vader-abt van de norbertijnenpriorij te Kinshasa. Op 16 juni 2008, nam hij 
ontslag als prelaat. Daarna vervulde hij nog enkele kleine taken in de gemeenschap. Hij overleed 
in de palliatieve eenheid van het Sint-Elisabethziekenhuis te Turnhout op woensdag 22 mei 2019.

De plechtige uitvaartliturgie wordt gevierd in de abdijkerk te Postel op woensdag 29 mei 
2019 te 11.00 uur.

Op de vooravond, dinsdag 28 mei te 18.00 uur, wordt de overledene overgebracht naar de abdijkerk 
waar voor hem het avondgebed gezongen wordt.

Verdere Missen ter nagedachtenis van de overledene worden gevierd in de abdijkerk op zaterdag 
1 juni, vrijdag 7 juni en dinsdag 25 juni, telkens te 11.30 u.

Afkomstig van Arendonk-Voorheide, zal er in de parochiekerk van deze plaats gebeden worden 
voor abt Marcel, tijdens de Mis op zaterdag 1 juni te 18.00 u.

Bij dezen danken wij Magda, de schoonzus van abt Marcel, voor haar goede zorgen.

Abt Frederic Testaert en de abdijgemeenschap van Postel
Norbertijnenabdij van Postel
Abdijlaan 16, B-2400 Mol


