
Mijn kracht is de Heer en mijn lofzang, 
H ij heeft mij redding gebracht. 

psalm 118, 14 

t 
Vertrouwend op Gods mildheid en gelovend 
in de belofte van eeuwig leven is van ons 
heengegaan onze beminde medezuster 

Zuster M. Gervinis 
Johanna Maria Kem pers 

Wij blijven haar dankbaar in onze gebeden 
gedenken. 

Geboren 20 oktober 1912 in de Lutte. 
Overleden 20 januari 1997 te Denekamp. 
Begraven 23 januari 1997 op het klooster
kerkhof van de St.Nicolaassrichring cc 
Denekamp. 

Intrede in de Congregatie van de Z usters 
Franciscanessen re Denekamp 15 rnaarc 1933. 
Eersce orofessie 15 okcober 1935. 
Geloftên voor het leven 19 november 1940. 

Gouden kloosterjubilee in 1984. 
Diamanten kloosterjubilee in 1994. 

Na haar professie kwam zuster Gervinis in de 
keuken van ons kinderhuis St.Antonio re 
Denekamp. Dit was voor haar her begin van 
een lang en dienstbaar leven in de keukens van 
vele convenren, onder andere in Acht, Wijk 
aan Zee, Enschede, Glanerbrug, Lochem 
Sr.Gudula, Rijswijk en Renkum. 
Van 1968 tot 1984 was zij als hulp in verschi l
lende pastorieën o.a. te Sappemeer en 
Se.Nicolaasga. In 1984 mocht zuster Gervinis 
van een welverdiende rus t gaan genieten in ons 
Rusthuis Se.Jozef re Lochem. Op 12 februari 
1996 kwam zij naar ons Ruschuis Se.Jozef re 
Denekamp. 

Hee leven van zuster Gervinis was een aaneen
schakeling van zorg en toewijding voor mede
zusters en p riescers. Zij verrich ree haar taak 
vanuit haar toewijding aan de Heer, heel een
voudig en rustig. "Ik heb alle vercrouwen in 
Om..e Lieve Heer", zei ze wel eens. Door haar 
eenvoudige levensstijl lier zij zien wat voor haar 
de meeste waarde had: de viering van de 
H.Eucharisrie, her biddend samenzijn als 
gemeenschap, haar verbondenheid mee mede
zusters en familie, haar dankbaarheid voor een 
bewezen dienst, haar meeleven en bewogen
heid met ieder die zij oncmoerre. Het waren 
facetten van een leven rijk aan geloof en men
selijkheid. 




