
In de vrede van Christus 
is ons naar het Vaderhuls voorgegaan 

ZUSTER WILFRIDA VAN LEEUWAARDEN 

Zij werd 20 januari 1898 te Eindhoven-Woensel ge
boren, trad op 28-jarige leeftijd in bij de Zusters 
van Liefde te Schijndel en verbond zich voor altijd 
aan deze Congregatie op 6 februari 1931. Haar 
laatste levensmaanden bracht zij door in het St. 
Barbarsklooster te Schijndei-Wijbosch, waar zij 
bemoedigd en gesterkt door de beloften van de 
Heer, uit deze wereld verscheidde op 14 nov. 1976. 
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ZUSTER WILFAlDA (Maria Elisabeth) VAN LEEU
WAARDEN hoopte vurig in ons huis te herstellen 
van een vrij plotseling opgekomen ziekte, die he
laas ontaardde in een slepend stervensproces. 
Gehecht als ze was aan het leven, verdrong zij 
elke gedachte aan een fatale ontknoping, tot bij 
haar het inzicht doorbrak, dat zij onderweg was 
naar de Thuishave. Vage angst maakte plaats voor 
berusting en blijmoedige overgave: Zuster Wilfrida 
had zich in geloof hervonden. Zo 1s ze van ons 
heengegaan. de herinnering achterlatend aan een 
vriendelijke, milde medezuster: steeds tot alle 
dienst bereid; opgeruimd met iedereen omgaande ; 
de communiteiten die zij te leiden had tot steun 
en geborgenheld; voor haar zeergeliefde familie 
een, In alles biddend-meelevende zus. 
Haar lichaam rust op het kloosterkerkhof van St 
Barbara. Haar geest weten we levend bij God, 
tot Wie ze voor ons ten beste spreekt. 
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"Moge God, onze Vader, 
U in Zijn onmetelijke heerlijkheid geven, 
jat uw diepste innerlijk 
door Zijn Geest wordt gesterkt; 
dat Christus in uw hart 
door bet geloof aanwezig mag zijn; 
dat ge in de liefde geworteld 
en verankerd blijft. 

Moogt ge zo in staat zijn 
met alle heiligen te beseffen, 
hoe breed, hoog en diep 
de 1 iefde is van Christus 
die alle begrip te boven gaat, 
en zo de volheid ervaren 
die de volheid is van God zelf. 

Aan Hem, 
die door de kracht 
welke in ons werkzaam is, 
eindeloos meer bereiken kan 
dan alwat wijzelf kunnen vragen 
of bedenken : 
aan Hem zij de verheerlijking 
in de Kerk en in Jezus Christus 
tot in alle geslachten 
van eeuwigheid tot eeuwigheid. 
Amen." 

Paulus aan de Kerk 
van Efeze, 3, 15 e.a.) 


