


In de dankbare herinnering van velen zal 
voortleven 

ZUSTER ADOLPHINE 
Johanna Hendrika Pazie 

Op 17 augustus 1931 werd zij in Raalte geboren. 
Zij trad in bij de Zusters van Julie Poste! te Boxmeer 
op 6 januari 1954 en ze sprak daar haar geloften 
uit op 8 september 1956. Op de laatste dag van 
haar leven werd zij vanuit Millingen naar Boxmeer 
overgebracht. Daar overleed zij op 18 juni 2004. 
Op het kerkhof van het klooster werd zij daarna te 
rusten gelegd op 23 juni. 

Wie het over zuster Adolphine had, moest aan 
Millingen denken. Sinds haar eeuwige geloften 
in 1961 heeft zij daar in het Gasthuis geleefd en 
gewerkt. Jarenlang verzorgde zij de nachtdienst. 
Maar ze moest het wat kalmer aan gaan doen toen 
ze pas drie en vijftig jaar was. Dat belette haar niet 
om dagelijks tussen de bewoners te zijn. 
Attent en precies zorgde zij, dat het niemand aan 
iets ontbrak. Tot het laatste toe wilde zij in haar 
rolstoel nog de melkkannetjes ronddelen. 

Het zangkoor was alles voor haar. Die liefde was 
wederkerig. Dat bleek wel bij de viering van haar 
vijftigjarig kloosterfeest. 
Moeder Maria kreeg dagelijks een kaarsje en een 
gebed vol vertrouwen van zuster Adolphine. 
Iedere eerste vrijdag van de maand wordt in 
de' kapel van het Verzorgingstehuis een half uur 
samen gebeden. Tot slot zingt men samen Christus 
vindt, Christus regnat, Christus imperat. 
Nadat zij op de ochtend van haar sterfdag het 
sacrament van de zieken had ontvangen, zette 
zuster Adolphine zelf deze lofzang in: Christus wint, 
Christus heerst, Christus is de allerhoogste. 
Dat geloof en haar enorme wilskracht hield haar 
tot het laatst betrokken op haar omgeving. 

Zuster M.-Goretti en Hendrien zullen haar missen. 
Maar ook bij de bewoners van St. Jan de Deo en 
haar familie zal haar naam voortleven. 
"Watje aan een mens hebt gedaan, dat heb je aan 
de Heer gedaan. " Dank je, zuster Adolphine. 

Wij danken allen die hebben meegeleefd met de 
ziekte en het overlijden van zuster Adolphine. 

Zusters van Julie Poste! 
Familie Pazie. 


