
Wij gedenken dankbaar 
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Zij is geboren op 29 januari 1907 in Wehl, in· 
getreden in de Congregatie van de Zusters van Julie 
Poste! op 5 januari 1933 te Boxmeer en geprofest 
op 8 september 1934. Zij overleed op 25 juni 2000 
te Boxmeer en werd op 29 juni te ruste gelegd op 
ons kloosterkerkhof. 

Zuster Theresia wilde graag onderwijzeres worden. 
Dat is niet gebeurd. In de keuken van meerdere hui· 
zen voelde zij zich toch goed op haar plaats. 'In de 
keuken was ik de baas,' zei ze soms. Dat gaf haar 
de kans om anderen iets extra's toe te stoppen. Die 
aandacht voor anderen bleef haar tot het laatst bij. 
Zij wilde ook hetzelfde eten en drinken als haar me· 
dezusters. Toen dat niet meer ging, of als er iets ge· 
beurde wat zij ánders verwachtte, vroeg en kreeg ze 
uitleg. Dan drong ze ook niet meer aan, al was ze 
van nature heftig. Voor die heftigheid vroeg ze vaak 
vergiffenis. 

Kenmerkend voor zuster Theresia was haar niet al· 
tijd begrepen geestigheid. Vroomheid en liefde voor 
Maria en dankbaarheid tekenden haar leven. 

Zij had een sterke behoefte aan gezelligheid. 
De zondagavond met een glaasje en een praatje 
onder elkaar, was voor haar een hoogtepunt. Op 
verjaardagen en feesten droeg zij gewoonlijk een 
gedicht voor, dat werd toegespitst op de feesteling. 
Ze kon smakelijk vertellen. De communiteit Zonne· 
straal miste haar als zij de laatste tijd niet bij de kof
fie of het eten kon zijn. 

Voor haar familie had zuster Theresia veel belang
stelling. Vooral de neef en nicht in Brazilië konden 
rekenen op haar gebed en meeleven. 
Bij het overlijden van medezusters herhaalde zij 
vaak: 'Ik ga vandaag dood.' In de tijd dat zuster 
Theresia moest wachten tot Maria haar kwam halen, 
had zij soms veel pijn, maar ze klaagde niet. Ze was 
bang dat ze 'lastig' zou zijn. Haar verzorgsters hiel· 
pen haar graag en het 'dank je wel' blijft nog naklin
ken. 

Zuster Theresia, zing nu zeH het Magnificat verder, 
dat medezusters voor je zongen toen jij het niet 
meer kon. 

Uw medeleven en belangstelling bij het overlijden 
van zuster Theresia hebben ons goed gedaan. 
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