
HEER IN UW HANDEN 
WIL IK RUSTEN 



In dankbare herinnering aan 

ZUSTER FIDELIS 
Catharina van Loon 

Geboren te Amsterdam 1 december 1908. 
Ingetreden in de Congregatie van de Zusters 
van het H. Hart te Moerdijk 24 juni 1934. 
Zij overleed in Huize Cunera te Heeswijk 
op de eerste Pinkstermorgen, 18 mei 1986, 
gesterkt door het Sacrament der Zieken. 

"Als leven lijden wordt, is de dood een be
vrijding". In haar langdurige, uiterst pijnlijke 
ziekte, zag zij vaak uit naar die bevrijding. 
Zij kon echter ook berusten en pijn, lijden 
en lasten in volle overgave gelovig aanvaarden. 
Zij klaagde zelden. Zij was dankbaar voor de 
kleine en grote diensten, attenties en zorgen, 
waarmee zij door haar medezusters en ver
plegenden werd omringd. 
Zij was zeer gevoelig voor de hartelijke vriend
schap en liefde, die daarachter verborgen gin
gen. Altijd sprak zij over " die lieve mensen" 
om haar heen. Vanaf het begin voelde zij 
zich helemaal thuis in Huize Cunera. 
Vanuit haar geloof en haar liefde voor de 
mensen is zij religieus geworden. 

Omdat zij hield van kinderen, was zij een 
gewaardeerde onderwijzeres en hoofd van 
school. Zij werd vooral gedreven door zorg 
voor heel het kind en zijn toekomst. Dat gaf 
haar veel vriendschap, contact en vertrouwen 
tot in haar laatste ziekte. 
Tot zij niet meer kon, heeft zij zich ook ver
dienstelijk gemaakt voor de congregatie, eerst 
als huisoverste en later in de dagelijkse admi
nistratie van de congregatie. En zij heeft dat 
gedaan met zorg en toewijding en grote 
nauwgezetheid. 
De Geest die levend maakt, heeft op de eerste 
Pinkstermorgen haar leven tot voltooiing 
gebracht. 

God, onze en haar Vader, 
herinner U haar naam, 
die zij van mensen heeft ontvangen 
en die gekend zal blijven, 
ook al is zij gestorven, 
de naam die Gij geschreven hebt 
in de palm van Uw hand. 

Familie en medezusters danken U voor de 
belangstelling en medeleven bij haar ziekte 
en na het overlijden van Zuster Fidelis. 


