
In dankbare herinnenng aan 

ZUSTER MELANIA 
Wilhelmina Mana ten Oever 

Zij is geboren op 5 december 1912 te Wehl, ingetre
den in de Congregatie van de Zusters van Julie Postel 
op 16 augustus 1930 te Boxmeer en geprofest op 
7 mei 1932. Zij over1eed op 27 augustus 1999 te 
Boxmeer en werd op 1 september te ruste gelegd op 
ons kloosterkerkhof. 

Zesentachtig 1aar is zuster Melania geworden. Bijna 
zeventig iaar was ZIJ een zuster van Julie Postel. Een 
groot deel van die tiJd werk1e zij in keukens van ver
schillende huizen binnen de congregatie en b11 paters. 
De voeding is 1n grote gemeenschappen heel belang
rijk. Haar werk als kok heeft een goede invloed gehad 
op de sfeer 1n die communiteiten en bejaardenhuizen. 
De opdracht was zwaar voor haar en soms was dat 
goed te merken. 
Haar leven was zo gewoon als het leven van een reli
gieuze maar kan zijn. Haar vroomheid gaf daaraan 
iets extra's dat niet onder woorden is te brengen, maar 
dat kon worden gevoeld. Bij de gezamenlijke gebeden 
was zuster Melania trouw aanwezig. 

Als zij het kon opbrengen, hielp ze degenen die een 
beroep op haar deden. Haar familie betekende veel 
voor haar. Er was geregeld contact. 

Toen zuster Melania 1n Boxmeer in het Kloosterver
zorgingshuis was opgenomen, verdween langzamer
hand de spanning van haar werk. Men kreeg een ge
voel van gemoedelijkheid door haar opgewektheid en 
haar bereidheid om een praatje te maken. Ook toen 
ze zich niet meer zo goed bewust was van haar om
geving, bleef zij behoefte houden aan een vriendelijk 
woord in het voorbijgaan. De meer speciale zorg die 
zuster Melania tegen het einde van haar leven nodig 
had, werd haar met veel aandacht en liefde in Ver
pleeghuis Madeleine gegeven. 

Een medezuster was nog een half uur voor haar dood 
bij haar. Zuster Melania streelde haar en ze liet mer
ken hoe goed dat bezoek haar deed En kort daarna 
kwam het onverwachte einde. Wij vertrouwen er op, 
dat zij nu voorgoed thuis mag zijn. 

Wij zijn dankbaar voor uw medeleven en belangstel
ling bij de ziekte en het overlijden van zuster Melania. 

Zusters van Julie Poste/, Boxmeer 
Familie ten Oever 


