
Dankbare herinnering aan 

J Zuster Wilhelmine van Heesch 
geboren in Waalwi1k op 12 mei 1906 en na 
voorzien te zijn geweest van het H. Sacrament 
der Zieken, overleden in het verpleeghuis 
St. Elisabeth in Beneden-Leeuwen 
op 1 november 1987. 

In de vroege morgen van de eerste dag van de 
maand november de dag waarop de Kerk zich 
wereldwi1d opmaakte om het Hoogfeest van 
Allerhe111gen te vieren. is zusterW1lhelminevan 
Heesch vredig in de Heer ontslapen, 1n de 
leeft11d van 81 jaar en 1n het 60ste jaar van haar 
religieuse leven. 

Zi1 werd geboren in Waalw11k en kreeg als 
doopnaam mee Theodora Maria. Als meisje 
van 21 jaar trad zij toe tot de Congregatie van 
de Zusters van het H. Hart van Jezus 1n Moerdijk. 
Via deze Congregatie wilde z11 voortaan de 
Heer en Z11n Kerk dienen. want zij was van huis 
uit een zeer godsdienstig meisie. dat later zou 
uitbloeien tot een voorbeeldig relig1euse 

Z11 kreeg als taak toegewezen het geven van 
onderw11s en wijdde zich in die hoedanigheid 
vele 1aren aan de opvoeding van de jeugd; z11 
deed dat met hart en ziel; daarb11 was ze zeer 
origineel in haar manier van les geven en zeer 
njk aan fantasie. 

Daarnaast heeft zij zich vele 1aren bezig ge
houden met het inzamelen van geld en goede-

ren voor de missionarissen. Op een slimme 
wi1ze wist ze daaraan te komen, tot lang na haar 
pensionering. Zij hield van muziek en zang en 
dirigeerde het koort1e waarvoor ze stond met 
strakke hand en met temperament. 

Ofschoon zij voor haar omgeving niet zo'n 
makkelijk karakter had, droeg ze toch in zich 
een hart van goud: gevoelig voor aandacht, 
meeleven en begrip. Met haar laatste ziekte en 
gebrekkigheid had ze wel moeite, doch droeg 
haar kruis moedig en voorbeeldig. 

In het verpleeghuis St. Elisabeth bracht zij haar 
laatste levensiaren door en zij werd daar met 
grote liefde en zorg verpleegd. waar wij het 
personeel zeer dankbaar voor zijn. 

Wij hopen en bidden dat de Heer zijn trouwe 
dienares opgenomen mao hebben in de ge
meenschap van Alle Heilige voor haar trouw. 
haar geloof, haar gebed en haar voorbeeldig 
religieuse leven. 

Onze Vader Rust in Vrede! Wees gegroet 

Voor Uw blijken van medeleven tijdens de 
ziekte en het overlijden van onze dierbare 
zuster Wilhelmine, zeggen wij U 
zeer hartelijk dank! 

Namens medezusters en familie 


