
Naar U gaat mijn hart uit, U wil ik 
zien; uw gelaat Heer wil ik 
aanschouwen. 
Verberg mij uw aanschijn niet. 

Ps. 26, 7-9 

In dankbare herinnering aan 

Zr. M. Vianney Holtkuile 
Geboren te Olst op 7-9-1930. 

Geprofest in de Congregatie van 
Julie Postel 8-9-1954. 

In 1969 overgegaan tot de 
Dienaressen van het H. Sacrament. 

Zij overleed 19 mei 19SO te Enschede 
en werd op 23 mei 1990 op de Wester
begraafplaats aan de Hengelosestraat 

aldaar begraven. 

t 
Voor veel mensen uit Enschede die 

regelmatig de kapel van de zusters 
bezoeken, was zij 'n goede bekende. 
De blinde zuster was dagelijks op haar 
plaats van gebed in de aanbiddings
kapel. 

Mensen met moeilijkheden kwamen 
wel eens naar haar toe voor in de 
kapel: "Zuster, wilt U voor ons bid
den?" ... En ze kreeg dan problemen 
aan te horen. Haar opdracht als aan
bidster heeft zij ten volle waar ge
maakt door steeds bereid te zijn er 
voor klaar te staan. 

Voor haar medezusters was zij 'n stille 
kracht. 

Door haar blindheid was Zr.Vianney 
erg afhankelijk van hen. Ze klaagde 
daar echter nauwelijks over. 
Da manier waarop zij het offer van 
niet meer zien, probeerde te aan
vaarden was stichtend voor haar om
geving. Er was een nauwe band tus
sen haar on haar medezusters, omdat 
er zoveel dingen in 't dagelijks leven 
samen gedaan moesten worden. 

Het ergste van haar blindheid vond 
zij zelf, dat ze nu niet instaat was 
anderen concreet te helpen. Ze had 
een actief karakter en wilde graag 
behulpzaam zijn bij de vele werkzaam
heden van de zusters. - Wat ze ko11 
doen deed ze. Zo heeft ze haar dion
sten bewezen door radio-programma's 
op casettebandjes op te nemen. Die 
wer~~n. in de groep weer afgedraaid. 

WrJ, ie medezusters en je familie 
door wie je ook zo gewaardeerd ' 
werd, zullen je missen! 

Zr. Vianney, heel erg bedankt voor 
alles wat je voor ons was en deed. 

Moge het je gegeven zijn om God 
in Zijn volle goedheid te aanschou
wen, met je eigen ogen .. 

Wees een voorspraak voor ons die 
achterblijven en die graag nieuwe 
roepingen zouden hebben. 


