
Wij herinneren ons dankbaar 

Zuster M.Rudolpha 
Anna Maria ter Horst 

Zij is geboren op 21 maart 1910 in Goor. Op 2 
februari 1937 trad zij in bij de Zusters van Julie 
Postel te Boxmeer. Zij sprak haar geloften uit op 8 
september 1938 in Boxmeer. Op 24 juli 2003 is 
zij overleden en wij hebben haar op 29 juli op ons 
kloosterkerkhof in Boxmeer te rusten gelegd. 

De zorg die Anna ter Horst al vroeg op zich nam, 
heeft haar leven getekend. Toen haar Moeder 
overleed werd zij in het gezin en in de smederij de 
steun van haar Vader. Aan het eind van haar le
ven vroeg zij zich nog af, waar toch "de jongens 
na schooltijd bleven" en of "Vader haar niet no
dig had". 
Zo zorgzaam was zuster Rudolpha in alle situaties 
waarin zij heeft geleefd. Voor iedereen had zij 
aandacht. In de laatste jaren kon ze niet duidelijk 
meer spreken, maar haar ogen gingen over de ta
fel en zo wees ze aan, voor welke medezuster nog 
niet alles in orde was. De verzorgsters hielden van 
haar en zuster Rudolpha reageerde dankbaar op 
alles wat voor haar werd gedaan. 

Zij klaagde niet over haar handicap, maar ZIJ leef
de mee met wat mensen dichtbij en veraf over
kwam. Zij stelde vragen bij wat er gebeurde in de 
wereld en in de Kerk. 
Haar grote kracht was humor. Daarmee verbeter
de zij de stemming en beurde ze mensen in zor
gen en verdriet op. Zo bracht ze gesprekken op 
een ander onderwerp. Van haar kon je vrolijke 
plagerijtjes verwachten. 
In Losser wisten buren, volwassenen en kinderen 
haar te vinden. Altijd was er koffie en rust om 
naar een verhaal te luisteren. Zolang haar gezond
heid het toeliet was werken in de tuin haar hobby. 
Later werd het moeilijker om te staan en te lopen, 
maar haar handen bleven even vlug. Ontelbare 
handwerken heeft ze gemaakt. 
De dragende kracht voor zuster Rudolpha was het 
gebed en haar verering van Maria. Met haar me
dezusters bad zij elke dag de Rozenkrans en ze 
zong graag Marialiedjes. Haar lange leven is vol
tooid en wij mochten haar voor het laatst zien met 
een glimlach op haar gezicht. 

Allen die hebben meegeleefd met zuster Rudolpha, 
haar hebben verzorgd en bezocht, willen wij 
bedanken. 

Zusters van Julie Poste! 
Familie ter Horst 


