
In dankbare hennnering aan 

ZUSTER BARBARA 
Anna Mana Rave 

Zij is geboren op 10 november 1908 te Win· 
tersw1jk. ingetreden 1n de Congregatie van de 
Zusters van Julie Postel op 15 februari 1930 te 
Boxmeer en daar geprofest op 8 september 1931. 
Zij overleed op 31 oktober 1999 te Boxmeer en 
werd op 5 november te ruste gelegd op ons 
kloosterkerkhof. 

Een fijne en lieve vrouw, zuster Barbara. Een 
vrouw met een sterke wil die doorzette wat zij 
meende dat goed was. De gebeden die ZJJ zich 
voor een dag had voorgenomen, moesten tot het 
laatste 'amen' tot hun recht komen. De rozen· 
krans, het Klein BreVler en haar eigen devoties 
vulden elk vriJ ogenblik, van de dag. 
Eenzelfde nauwgezetheid bleek uit de zorg die zij 
gedurende bijna al haar actieve jaren heeft gege· 
ven aan het ontvangen van bezoekers. In de 
spreekkamers van verschillende huizen hebben 
veel mensen een hartelijke ontvangst en een be· 
langstellend hart gevonden. Met name in een zie· 
kenhuis betekent dat veel. Zo wilde zij de geest 
van de congregatie beleven. 

Oefen van wat ze had, gul zijn, dat kon zuster 
Barbara met laten. Voor zichzelf was ze zuinig. 
Die beide eigenschappen samen maakten haar 
dankbaar voor attenties die ze zelf ondervond. 
Elke dienst die haar werd bewezen. kreeg een op
recht "dank je wer. Haar vnendefiJk gezicht nodig· 
de uit tot contact. Z11 leefde mee met haar familie. 
De kinderen konden steeds rekenen op een kaart 
bij bijzondere gelegenheden. Zij genoot als zij 
kinderen zag van de familie, van de buurt, of op 
de tv. 
Zij zocht de gelegenheden tot ontspanning. Sjoe
len, kaarten, uitstapjes, feest vieren, daar was zij 
voor ·te vinden. Naarmate haar hulpbehoevend· 
heid groter werd, nam haar activiteit af. Maar als 
de zusters in de kapel bijeen kwamen, ontbrak 
zuster Barbara daar niet. tot zelfs de laatste avond 
van haar leven. 
Bijna zeventig jaar kloosterleven z11n niet 1n enkele 
woorden te vatten. Bedankt voor alles, zuster 
Barbara. 

Uw medeleven en belangstelling bij de ziekte en 
het overlijden van zuster Barbara hebben ons 
goed gedaan. 

Zusters van Julie Postel, Boxmeer 
Familie Rave 


