


In dankbare herinnering 
dat onder ons leefde 

ZUSTER GENESIA 
Maria Geertruida Vrooijink 

Zij werd geboren 13-04-1910 te Reutum, 
deed haar intrede in de Congregatie van de 
Zusters van Liefde te Schijndel op 4-02-1930 
en haar eeuwige Professie te Schijndel op 
6-08-1934. Zij overleed in het ziekenhuis te 
Almelo 2-12-1990. Na de uitvaartliturgie in de 
St. Stephanuskerk te Borne op 6-12-1990 
hebben wij haar te ruste gelegd op het 
congregatie-kerkhof te Schijndel-Wijbosch. 

,,Zolang wij leven, leven wij voor de Heer. 
En sterven wij, dan sterven wij voor de Heer. 
Of wij leven of sterven, de Heer behoren wij 
toe." . 

Vooral in haar laatste levensfase tekende het 
geloof hierin steeds meer het leven van 
Zuster Genesia. 
Gegroeid was het in haar leven en het veran
kerde zich dieper met de jaren. 
Het was haar houvast geworden in de eenza
me periode, die zij in lndonesia doormaakte. 
"Ik weet me in Gods Hand en daardoor werd 
en word ik steeds meer gedragen", getuigde 
ze herhaaldelijk. 

Het gaf haar kracht en moed om met veel 
toewijding jongere religieuzen te begeleiden, 
hun vrijheid respekterend en ieders eigen
heid tot zijn recht te laten komen. 
De verantwoordelijke taken, .die haar opge
dragen werden deed ze liefdevol en met veel 
verantwoordelijkheidsbesef. 
Daarbij was het Psalmgebed haar bijzonder 
lief. Daar herkende ze haar leven in en vond 
ze troost en kracht om moeilijkheden te over
bruggen. 
Bij al haar werk bracht zij veel liefde en be
langstelling op voor al haar familieleden. 
Toen haar krachten steeds meer afnamen en 
ze zich meer en meer moest laten helpen, 
was haar zus, Zuster Josephini, haar steun 
en toeverlaat. Geen dag ging voorbij haar te 
bedanken voor alles, wat zij voor haar deed. 
Wij blijven achter in de overtuiging, dat de 
dood haar gebracht heeft bij de vervulling 
van heel haar verlangen. 
Heer, dat zij nu bij U thuis mag zijn in eeuwi
ge liefde en trouw! 

Voor uw belangstelling en medeleven bij de 
ziekte en het overlijden van Zr. Genesia, zeg
gen wij U hartelijk dank. 

Congregatie Zrs. van Schijndel 
Familie Vrooijink 


