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ZUSTE:R DOMINICA 

Eva Avontuur 

Dochter van Onze lieve Vrouw van het 
Heilig Hart. 

Zij werd ,geboren te Made, 4 april 1908. 
Op 2 rnei 1931 deed zij haar intrede in onze 
Congregatie en legde op 2 februari 1933 haar 
religieuze professie af. 
Zuster Dominica overleed in Huize Notre Dame 
te Hlburg, op 14 september 1987. 

Familie en medezusters danken U voor uw 
gebed en medeleven. 

'Voor een geluk!kig hart 
is het altijd feest.' 

Spreuken 5 : 15 

Zuster Dominica was afkomstig uit een een
voudig -en huiselijk mi'lieu. Die ,genade heeft zij 
voor het leven meegekregen, want zij is altijd 
de eenvoud zelf ,geble,v,en. Zij werd ·door de 
mensen e-r,g gewaardeerd. 
In haar eenvoud en -echtheid wist zij de harten 
te veroveren van al'ien. Zij ,heeft z·ich beschei
den en dienstbaar opgestel·d in de gemeen
schappen waarin zij leefde en werkte . 
Zij had de ,gave van dienst •ontvangen, daarom 
legde zij zich toe op dienstbetoon; zij had een 
opwekl<,end woord, waarmee zij ander-en bemoe
digde; zij had iets uit te delen en zij schonk 
het weg met mildhe·id; toen zij leiding moest 
geven, deed zij ,het met ijver; toen zij steeds 
weer barmhartigheid bewees , deed zij het rnet 
blijmoedigheid. (Rom. 12 : 7.8) 
Zuster -Dominica blijft ,onvenbre'kelijk verbonden 
met ,Huize Marie Louise te Nijmeg·en, waar zij 
door haar persoon , haar hartelijke belangstel-
1 ing en zor,gen veel betek•end heeft voor haar 
medezusters tijdens vakantiedagen ,en retraites . 
Eenmaal is haar vurige wens ,in vervulling ,ge
gaan: de Paus te mogen zien en ,groeten. In 
1984, bij zijn bezoek ,in Nederland, mocht zij 
hem de hand drukken. 
Zij ,hield van de Heer, van de Congregatie en 
zij bleef haar familie ,in liefde en trouw nabij. 
Voor zuster Dominica gaat het feest van het 
leven door bij Hem, die het Leven zelf is, 
Jezus Christus , haar Heer. 


