
Zuster Aloysio hield ,·an de natuur, van de vogels en de 
bloemen. lij kon :zich verwonderen over het hele kleine 
en het !,'TOt~ m G!Xb schepping. Maar bij dit alles ging 
toch haar ~en.te en grote .rorg uit naar haar LUS ~tanc en 
haar zu> LUSter Laurencis. Plotseling ging zij van ons 
heen, haar leven was \Oitooid zij mocht btnncngnan tn 
het wondcrbare Licht van God. Daar zal ziJ voor altiJd 
kunnen genieten van al het goede dat de !I eer 7ijn trou
we vo lgel ingen heeft beloofd. Wij bitkien met de woor
den uit het Getijdengebed: 

"I leer, als Gij opendoet kan niemand slui ten: 
laat 7uster Aloysio, 
die ont>lapen is in d"' verwachting van de 'crnjzcnis. 
binnengaan m het eeu" ig Licht." 

:\1aria, Moeder 'an Altijddnrcnde Bijstand btd voor ons. 

Voor U\1 aanwezigheid bij het af:sçheid 
van lUster M. Aloysio Derkman 
danken\\ iJ u hartelijk. 

Familie l)erkrnan 
Zusters Franciscanessen van Denekamp. 



"Houd U\\ Jenden omgord 

c:n u" lampen brandc:nd " 
Lc. 12.~5 

t 
\\!mouwend op Gods b;tnnharuge liefde en op de: 
belolk ,·an onvergankehJI.. kH~n 1s plotseling \ an on' 
heengegaan on7.: dierbare: mede.wstcr 

Zuster .M. Aloysio 
Aleida Geertru1da !'>lana Dcrkman 

<ïcboren te Denekamp op I li:hruari 1917. 
Ü\crlcden t.: Dc:nekamp 26 maart 1998. 
Begraven op het kloosh:rkerl..hof \all de 
St. J\1colaa;,stichting op 30 maart 1998. 

lntr.:de in de congregatie \'an de Zusters Franeis
canc"en , ·an Venekamp 8 febru.m 19-H. 
Eer-tc professie 25 augti\IU' 1945. 
Cidolicn worhet Je, en I b m"embcr 1950. 
Gouden kloo;,tetjubilc:.: 1994 

~a haar profi!.,,ie ging w'tcr .\loysio naar het 
St. Fli-ah.:th/lt:l..cnhuis in Almdo \oor de administrdtic: 
en na cnl..d.: jaren \·errichnc: LIJ dezelfde taak in ht:t 
St. Joz.:fL1cl..enhuis te Enschede. In 1957 ging 7ij tc:rug 
naar het ziekenhuis te Almelo, nu voor de opnamedienst 
In 1961 kreeg zij de leiding van het con•ent Ie Harmelen 
en ver\'o lgens van het convent in R1js\\ ijk. Daarna werd 
zij dirc:ctru:e van het bejaard<:ncc:ntrum "~lariahof' te 
Oldc:1vaal In 1972 kwam /<! naar de St. ~icolaas
,uchting 1.: Denekamp. Zust.:r AIO) sio heeft overal waar 
/ij 'crbleef haar taak met grote IOC\\ iJ ding en nauwgc:
Lethcid \Cn uld. Ztj had er alles voor O\·er altijd klaar te 
staan en goed te doen. Zij was heel trOU\\ m het gcmeen
schappel ijk gebed. De dag vóór haar plutselingc dood, 
op het fee't \;111 \ -i aria Boodschap, nam t.ij voor de laat
ste l..e.:r d.:cl aan de , ·icring van de H Eucharistie. hoe
"d /IJ /iC:h met goed \'oelde. Heel haar Ie\ en werd door 
di.? trom\ get.:k.:nd zoals ooi.. haar dien~tbaarheid aan de: 
g<?mccrbchap. ZiJ was blij \\ annccr ze haar mede/u,ters 
in haar con\ ent St Clara en \'Cic anderen t:en plt:/ier !..on 
doen. Vele 1aren ver7orgde zuster Aloy"o .:en expositie 
\'an handwerken die Lij samen met de /Ui>ters \ ·an het 
Rusthuts St. Jtvd' had gemaakt. De opbrengst hicr\'an 
k\\am tc:n goede aan de mis"c en dat gaf haar veel 

m~ugd<! ZIJ "a' h.:cl creatief <!n had een brede intc:rc:"c:. 
/Oals \oor de g.:>cluedeni' 'an de congregattt:. 'an haar 
fam1lic en \3n haar geboonedorp Ocnd.<tmp. 


