


Dankbare herinnering aan 

ZUSTER PLECHELMA 

ANNA THERESIA MARTINA KUIPERS 

Dochter van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart 

Zij werd geboren te Losser, 12 november 1926. 
Op 27 juli 1946 deed zij haar intrede in de Congrega
tie van de Dochters van Onze Lieve Vrouw van het 
Heilig Hart en 25 augustus 1948 legde zij haar reli
gieuze professie af. 
In januari 1958 werd zij uitgezonden naar de missie 
van lrian Jaya, waar zij werkzaam was tot januari 
19n. 
Na een zeer toegewijd en biddend leven heeft de 
Heer haar op 12 november 1991 tot Zich geroepen. 

Familie en medezusters danken u 
voor uw gebed en medeleven . 

" Die op God hopen 
zullen zijn trouw ondervinden, 
die Hem trouw blijven, 
geborgen zijn in zijn liefde. " 

Wijsheid 3,9 

In de vroege morgen van haar verjaardag is Zuster 
Plechelma van ons heengegaan. 
Ze was 65 jaar oud. 
Haar persoon en leven zijn getekend door goedheid 
en vriendelijkheid . Zij was blij, eenvoudig, zonder 
pretenties, eerlijk en gaaf, toegewijd en steeds be
reid om dienstbaar te zijn voor allen. 
Haar slecht gehoorvermogen was voor haar een 
blijvende beproeving in de samenleving. 
Zij ondervond de eenzaamheid, maar toch was zij 
niet alleen, want innerlijk zocht zij de Heer van haar 
leven en als religieus was zij samen met Hem onder
weg . Bij Hem vond zij haar troost, vreugde en vre
de, haar inspiratie om zich in te zetten voor het Rijk 
Gods. 
In de kracht van die eenheid met de Heer heeft zij 
heel bewust de moed opgebracht om naar de Mis
sie te gaan: bijna 20 jaren lang verbleef zij in lrian 
Jaya (lndonesia) , in de hoofdplaats Merauke en in 
het gebied van Kepi. 
Na haar terugkeer heeft zij gelukkige jaren doorge
bracht in Overdinkel en Tilburg . 
Een ongeneeslijke hoofdkwaal ondermijnde plotse
ling haer gezondheid. Haar reis door dit leven was 
ten einde. 
Zuster Plechelma is nu de heerlijkheid van de Heer 
binnen gegaan, want wie God trouw is, blijft gebor
gen in Zijn Liefde, zo geloven wij, familie, die zoveel 
van haar hielden, en medezusters, die dankbaar zijn 
voor haar leven . 


