
Zuster Judith is haar levensreis ten einde toe gegaan. 
Ze heeft haar leven in liefde en angst, met strijd en 
gedrevenheid voltooid. In rust en vrede is ze ge
storven in het vertrouwen dat God haar ten diepste 
bemint en haar uit ontluistering opricht tot Leven 
voorgoed. 

Danld>aarvoor uw medeleven 

haar vader en moeder 
haar familie 
haar vriendinnen 
haar zusters en broeders in de Karmel 



Dankbaar gedenken wij 
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Geboren in Terborg 14 maart 1941. 

Geprofest in de Karmel "Elzendaal" te Boxmeer 
29 juli 1966. 

Gestorven in Verpleegcentrum Twente Oost te Losser 
28 november 1998. 

Zuster Judith wordt karmelietes in een periode dat bin
nen de kerk en samenleving zich grote veranderingen 
voltrekken. Ze treedt in in een slotklooster. Toch is haar 
leven een reisverhaal. In 1969 gaat ze mee met de 
groep karmelietessen die in Sappermeer een nieuwe 
communiteit vormen en die zich daar inzetten voor kerk 
en samenleving. In 1979 verhuist ze naar Oldenzaal 
waar ze met enkele onderbrekingen tot 1996 woont. Dan 
neemt ze afscheid van Oldenzaal om bij de zusters in 
Denekamp de noodzakelijke zorg te ontvangen. Ten
slotte woont ze vanaf begin 1997 in Verpleegcentrum 
Twente Oost te Losser. 
Haar woonomstandigheden zijn voortdurend anders. Ze 
worden bepaald door de verantwoordelijkheden die ze 
voelt voor het leven in een communiteit, door haar altijd 

aanwezig verlangen zich terug te trekken om alleen te 
zijn, door haar behoefte zich met mensen te verbinden 
die op haar weg komen vanwege vriendschap, vanwege 
gastvrijheid of vanwege persoonlijke en sociale nood. 
Tenslotte worden ze bepaald door haar ziekzijn en het 
proces van ontluistering. 
Haar leven is een zoektocht naar plaatsen waar ze reli
gieus, gelovig en biddend aanwezig kan zijn. Voor zuster 
Judith zijn het de gebeds- en vesperdiensten waar ze 
aan deelneemt, de vriendschappen die haar overkomen, 
de zorg om mensen in nood, het verzet tegen onrecht 
ten aanzien van mensen en ten aanzien van de natuur. 
Haar leven is een zoektocht naar de Eeuwige, naar de 
Bron van Leven, naar het Mysterie van Liefde. 
Ze studeert theologie. Ze verdiept zich in spiritualiteit en 
mystiek. Ze gaat te rade bij grote mystiek schrijvers. 
Haar leven is een zoektocht naar de zin van haar lange 
ziekteproces, de voortgaande ontluistering, de momen
ten van hopeloze angst. 
Gaandeweg blijft niets haar over op haar levensweg dan 
ontvangen van dagelijkse zorg, de liefde van haar 
ouders, de lieve nabijheid van haar vriendinnen, de aan
dacht van haar familie, de hulp van hen die haar verzor
gen. 
Zuster Judith is op haar levensreis in contact gekomen 
met de wederwaardigheden van het leven met z'n diepe 
dalen en met z'n grote vreugden. Ze is een lieve vrouw 
geworden met humor en met oog voor de betrekkelijk
heid van de dingen. 


