
"De lankmoedige wacht tot haar tijd 
Is gekomen, 

daarna wordt blijdschap haar deel". 
(Jezus Sirach 1.23) 

t 
In dankbare herinnering en gebed moge 

bij ons voortleven 
Zuster M. ODRADA 

Gezina Geertruida Oude Nijeweme 

Ze werd geboren op 9 december 1901 te 
Beuningen/Losser. 
Voorzien van het Sacrament van de Zie
ken overleed zij op 19 juni 1981 in het 
Ziekenhuis "De Stadsmaten" te Enschede. 
Begraven op het kloosterkerkhof van de 
St. Nicolaasstichting te Denekamp op 
24 juni 1981. 

Zij deed haar intrede op 18 november 1923 
in de Congregatie der Zusters Francisca
nessen te Denekamp. 
Op 27 mei 1926 legde zij haar eerste pro
fessie af en op 18 maart 1931 deed zij 
haar eeuwige professie. 
In 1976 vierde zij in de St. Nlcolaasstich
ting te Denekamp haar gouden klooster
jubilé. 

Zuster Odrada volgde de opleiding voor 
de ziekenverpleging en laboratorium te 
Enschede en was in dit ziekenhuis werk
zaam van 1926 tot 1946 en van 1953 tot 
1968. In de tussenperiode van 1946 tot 
1953 was zij werkzaam in het St. Liduina 
ziekenhuis te Apeldoorn. 
Na haar pensioengerechtigde leeftijd 
maakte zij zich verdienstelijk in enkele 
gezinnen, die haar hulp nodig hadden. 
Vanaf 1976 mocht zij van een rustige 
levensavond genieten. 

Het leven van Zuster Odrada was vooral 
gewijd aan de zorg voor de zieke en hulp
behoevende medemens. Met een vinding
rijke vanzelfsprekende goedheid zorgde zij 
voor allen en stond dag en nacht klaar 
met een vriendelijk en opbeurend woord. 
Zij verstond de kunst dicht bij de mensen 
te staan, vooral in hun nood en verdriet. 

Het laatste jaar was voor haar een lou
terend lijden. Met grote moed en tevreden
heid kon zij dit uit Gods hand aannemen. 
Ruim drie maanden lag zij in het zieken
huis "De Stadsmaten", waar zij zelf ruim 
35 jaar vol toewijding werkzaam was en 
dat haar zo dierbaar was geworden. 

In het bijzijn van familieleden en mede
zusters overleed zij, geheel overgegeven 
aan Gods H. Wil. 
Moge zij nu rusten in vrede en voor ons 
een voorspraak zijn bij de Heer. 


