
In dankbaarheid gedenken wij 

ZUSTER ANTONIA MARIA KRABBEN 
Hermina Engelina 

Geboren te Mariënvelde op 21 augustus 1920. 
Ingetreden in de Kongregatie van de Zusters van 
Julie Postel op 29 juli 1939 te Boxmeer. 
Geprofest op 8 mei 1941 te Boxmeer. 
Voorzien van het sacrament der zieken is zij over
leden op 22 maart 1994 te Boxmeer. 
Op 25 maart 1994 hebben we haar te ruste gelegd 
op ons kloosterkerkhof te Boxmeer. 

Zuster Antonia Maria Krabben vertelde graag dat 
ze tegen haar zin kloosterlinge was geworden. Ze 
wilde niet, maar voelde zich letterlijk geroepen om 
als religieuze haar leven aan God en de mensen 
te wijden. Aan die roepstem heeft ze gehoor gege
ven en zo werd ze op 18-jarige leeftijd lid van de 
Kongregatie van Julie Postel, waarvan ze altijd 
met hart en ziel lid is gebleven. 
Ze had geen bezwaar de opleiding tot verpleeg
kundige te volgen. Dat paste ook niet in haar op
vatting van het religieuze leven toen. 
Bovendien kreeg ze daardoor de kans zich in te 
zetten voor de medemens in nood. 
Haar hele leven was een leven voor anderen, 

waarbij ze tegelijk ook zelf van het leven kon 
genieten. 
Wanneer er gelegenheid voor was in de drukke ja
ren van het ziekenhuis, ging ze graag naar buiten 
om in de tuin te genieten van vogels, bloemen, 
zon en lucht. 
Ze wist de natuur te waarderen, ontdekte God 
overal en was daardoor nooit alleen. 
Ze wilde graag leven en was bereid daar veel pijn 
voor te lijden. 
In 1975 vertrok ze uit Boxmeer waar ze jarenlang 
op de röntgenafdeling heeft gewerkt om haar zor
gende krachten te wijden aan de oude en zieke 
Karmelieten te Zenderen. Tot maart 1989 heeft ze 
er gewoond en gewerkt. De ziekte waaraan ze uit
eindelijk is bezweken begon zich te openbaren. 
Vijf goede en tegelijk zorgvolle jaren heeft ze 
doorgebracht in Losser. De laatste weken van haar 
leven was ze weer thuis in Boxmeer. Vanwaar ze 
vertrokken is naar dat andere thuis, waar geen 
pijn en smart haar nog zullen deren. 
Moge ze voor altijd gelukkig zijn in het huis van 
haar Heer. 

Voor uw medeleven en belangstelling tijdens haar 
ziekte en bij haar overlijden zeggen wij U hartelijk 
dank. 

Zusters Julie Postel 
Zuster Silvia Krabben 
Familie Krabben 


