
• Dankbare herinnering aan 

ZUSTER GONZAGA 

W ilhelmina Johanna Schollen 

Dochter van Onze Lieve Vrouw van het 
Heilig Hart. 

Zij werd geboren te Zwollerkerspel, 12 mei 1909. 

Op 25 augustus 1939 legde zij haar religieuze 
professie af in de Congregatie van de Dochters 
van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart te 
Tilburg . 

Van 1944 tot 1964 was Zuster Gonzaga als ver
pleegster werkzaam in verschillende huizen van 
onze provincie . Daarna is zij nog drie jaar 
werkzaam geweest in het Genera laat in Rome 
en een jaar in Hoogland . 

Haar gezondheid werd snel minder goed en 
vanaf 1968 woonde Zuster Gonzaga in het 
Moederhuis te Tilburg , waar zij zelf vele jaren 
verzorging en verpleging nodig had. 

Op zondagmorgen , 2 juni 1985, heeft de Heer 

haar tot zich geroepen . 

Psalm 139 was Zuster Gonzaga dierbaar . Het is 
haar wens de woorden van deze psalm op dit 
gedachtenisplaatje weer te geven . 

Gij kent mij , Heer, en Gij doorschouwt mij , 
Gij ziet mij waar ik ga of sta . 
Van verre kent Gij mijn gedachten , 
Gij weet waarom ik bezig ben of rust , 
Gij let op al mijn wegen. 
Heer, vóór het woord nog op mijn tong is 
weet Gij reeds wat ik zeggen ga . 
Waar ik mij wend , Gij staat op wacht , 
Uw hand rust altijd op mijn schouder. 
Uw kennis is voor mij te wonderbaar, 
zó hemelhoog , dat ik ze niet kan vatten . 
Waar zou ik ooit ontkomen aan uw Geest? 
Waar zou ik mij voor uw gelaat verbergen ? 
Al stijg ik naar de hemel op : daar zijt Gij reeds . 
Al daal ik in het dodenrijk: Gij zijt aanwezig . 
Al leen ik ook de vleugels van de dageraad 
en strijk ik neer aan gene zijde van de zee: 
ook daar is het uw hand d ie mij blijft le iden, 
ook daar houdt Gij mij stevig vast. 
En zeg ik: laat het duister mij dan dekken , 
laat alle licht verzwolgen worden door de 
nacht 
dan zal de duisternis voor U niet donker zijn 
de nachten even helder als de dagen ; 
voor U zijn licht en duisternis gelijk. 

Psalm 139 

Medezusters en familieleden 
danken U voor uw gebed en medeleven . 


