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onze gewaardeerde 

ZUSTER LUPICINA 
Maria Johanna Roord 

Zij werd geboren op 30 april 1906 te Losser Ov. 
Zij trad in bij de Congregatie van de Kleine 
Zusters van de H. Joseph te Heerlen, waar zij op 
3 juli 1931 werd geprofest. 
Op 15 februari 1996 is zij in Huize Bergweide te 
Heerlen overleden. 

Met het heengaan van Zuster Lupicina verliezen 
wij een zeer liefdevolle, kordate en warmvoelen· 
de medezuster. Met hart en ziel was zij een echte 
religieuze en kundige verpleegster. 
Op 37-jarige leeftijd werd zij al overste in het 
ziekenhuis te Purmerend, en in andere huizen 
van de congregatie. De overste was in die tijd 
tevens directrice. Haar organisatietalent kwam in 
die funkties goed tot zijn recht. De zusters waren 
allemaal op haar gesteld, omdat zij resoluut was 
en men wist wat men aan haar had. 

Zuster Lupicina had een grote liefde voor de 
Congregatie, zij kwam voor de zusters op. 
Ook kon zij echt warm lopen voor de missie 
en organiseerde menige fancy-fair, waarvan 
de opbrengst in de missielanden welkom 
was. 
Als oudste van een groot gezin ging haar 
zorg ook uit naar haar familie, en heel bijzon
der naar haar gehandicapte zus. 
Zij kwam in 1975 in Huize Sparrenheuvel te 
Diepenveen, waar zij 20 heel mooie jaren 
mocht beleven, dicht bij haar familie. Onder 
haar geestelijke achteruitgang heeft Zuster 
Lupicina veel geleden. 
Zij vond echter weer een nieuw tehuis in 
Huize Bergweide, waar zij maar enkele 
maanden mocht verblijven. 
Met dankbaarheid zien wij terug op het leven 
van Zuster Lupicina. 
Grote gaven van geest en hart waren haar 
gegeven. Haar goedheid en inzet zal zeker bij 
de Heer bekend zijn. 
Hij moge haar met eeuwige vreugde belonen. 

Wij danken u voor uw gebed en medeleven. 

Familie Roord, 
Kleine Zusters van de H. Joseph. 




