


In dankbare herinnering aan 

ZUSTER REINA 
Regnera Theodora Liena Amsing 

Geboren 13 november 1921 te Bedum (Gr.). Ingetre
den in de Congregatie van de Zusters van Julie Postel 
op 22 augustus 1946 te Boxmeer. Geprofest op 8 mei 
1948 te Boxmeer. 
Overleden op 29 maart 1999 te Zevenaar. Op 2 april 
1999 hebben we haar te ruste gelegd op ons klooster
kerkhof. 

Op de goede weg ..... . 
De afbeelding op de voorkant is een door zr. Reina 
zelf geboetseerd kunstobject: een schip op de golven 
van deze tijd, onderweg naar een goed einddoel. 
Zo zag zij zich: als een schip dat op koers moet blij
ven; op koers van de congregatie, daarbij strevend 
naar eenheid en heelheid. Zij wist zich daarb1j niet al
leen. Samen met anderen bevond zij zich onderweg. 
En in dat samen-zijn gaf zij aandacht aan mensen om 
haar heen; aan de medezusters van het Bastion, aan 
de gasten die zij er regelmatig ontmoette, aan paro
chiële werkgroepen, aan de bewoners van huize 
Subenhara, aan haar familie en heel nadrukkelijk aan 
de medezusters van de congregatie. 

De gebogen rond~ng van het kunstobject mogen we 
wellicht zien als een streven naar precisie. Een sterk 
plichtsbesef was zr. Reina eigen en misschien zag ze 
zichzelf als dat minuscuul deel in de kleine kring, de 
wereld, die op zijn beurt behoed en gekoesterd wordt 
door een groter geheel. Vanuit dat besef kon zij zorg 
laten blijken door de vele kleine vluchtige attenties; zij 
gaf veel liefde en was dankbaar voor elk liefdevol ge
baar. Vanuit dat besef had ze zorg voor liturgie, voor 
muziek. 

Nu is zr. Reina opgenomen in een groter, allesom
vattend perspectief, in de oceaan die liefde heet. 
Vandaag op Goede Vrijdag voelen wij ons onderge
dompeld in het lijden: het lijden van de Heer en ons 
eigen lijden. Daarachter ontluikt het visioen van nieuw 
leven; voor zr. Reina is het al begonnen. 
Putten wij daaruit de kracht om op koers te blijven. 

Reina, bedankt voor alles ! 

Voor uw belangstelling en medeleven bij het overlijden 
en de begrafenis van Zuster Reina, betuigen wij u 
onze harlelijke dank. 

Zusters van Ju/ie Postel 
Communiteit Bastion Zevenaar 
Familie Amsing 


