
In dankbare herinnering aan 

ZUSTER ROSA VAN LIMA 

Johanna Berendina Scholte van Mast 

Zij is geboren in Rekken op 22 maart 1914, ingetreden 111 
de Congregatie van de Zusters van Julie Poste! te Box· 
meer op 10 augustus 1935 en geprofest op 8 mei 1941 
Zij is overleden op 21 september 1998 in Boxmeer en 
daar op 25 september te ruste gelegd op het klooster· 
kerkhof. 

Haar opgewek1heid en vriendelijkheid deden iedereen 
goed die met zuster Rosa in aanraking kwam. Heel veel 
mensen putten kracht uit haar blijvende warme belang· 
stelling. Dat gold voor haar familie, haar medezusters en 
voor patiënten, bejaarden en gasten waarmee z11 contact 
had. Bij haar, als gastvrouw in de Postelhoeve in Beu· 
gen, was echte gastvrijheid waardoor men op verhaal 
kon komen. Zij zocht en vond nieuwe mogelijkheden, 
richtte in Beugen een soos voor bejaarden op en organi· 
seerde een tentoonstelling van handwerk· en handenar· 
beidproducten die verkocht konden worden. Meedoen 
met een zangkoor, een volksdansgroep en kaartclub was 
voor haar vanzelfsprekend. 

Fietsen deed ze graag, steeds weer naar iemand toe die 
blij zou zijn met wat aandacht. Fietsen gaf haar ook de 
gelegenheid om te genieten van de natuur. 
Het is dan ook verassend om te zien dat zuster Rosa de 
gevolgen en beperkingen van haar ziek·z11n zo gelijk· 
moedig en tevreden verdroeg. Zou het geheim van de 
kracht daartoe schuilen in het dagelijks bidden van de 
rozenkrans? Een cassettebandje hielp haar om de vijf· 
tien geheimen van het leven van Jezus en Mana te 
overwegen. Ook de televisie steunde haar 111 haar ge· 
loofsleven. Zij maakte daarvan bewust gebruik. 
Wanneer er tijd overbleef in een dag gevuld met bidden, 
bezoek en rusten, handwerkte zuster Rosa graag. Zij las 
veel en menig puzzelboekje heeft ze d00<gewerkt. 
Wanneer bij een bezoek over een afwezige minder posi· 
tie! werd gesproken, had zij telkens hetzelfde antwoord 
"Ze bedoelt het toch wel goed." 
Zuster Rosa was een vrouw die ook haar beperkingen 
kende. Wat ze wél kon, dat deed ze met heel haar hart. 
In onze dankbare herinnering leeft zij voort als een fijne 
vrouw die ons veel goeds heeft nagelaten. 

Voor uw medeleven tijdens de lange tijd dat Zuster Rosa 
ziek was en voor uw belangstelling bij haar uitvaart 
danken wij u. 

Zusters van Julie Poste! 
Familie Scholte van Mast 


