
"Thans wandel ik vrij voor Gods 
Aanschijn in het land van de 
levenden." ps. 116,9 

t 
Gelouterd door het lijden en gesterkt door het 
heilig Sacrament van de Zieken is van ons 
heengegaan in 

Zuster M. Plechelmi 
Hendrika Maria Weusthof 

Wij blijven haar dankbaar in onze gebeden 
gedenken. 

Geboren te Rossum op 25 juli 1920. 
Overleden te Denekamp 5 maart 1999. 
Begraven op het kloosterkerkhof van de 
St. Nicolaasstichting te Denekamp 
op 9 maart 1999. 

Intrede in de Congregatie van de Zusters 
Franciscanessen te Denekamp op 
2 februari 1944. 
Eerste professie op 25 augustus 1946. 
Geloften voor het leven op 24 augustus 1951. 
Gouden kloosterjubilee in 1995. 

Na haar professie was zuster Plechelmi ruim 
22 jaar werkzaam in de bejaardenzorg in 
Acht/Eindhoven en in Huize St. Jozef te 
Lochem. Van 1968 tot 1971 wm; zij portierster 
in de St. Nicolaasstichting. Daarna was zij 
gedurende 15 jaar gastvrouw in de pastorie te 
Almelo en te Ruurlo. In J 985 moest zuster 
Pleehelmi vanwege ziekte deze taak neerleg
gen en kwam zij naar Huize St. Jozef in 
Lochem. In maart 1989, toen deze ziekte ver
ergerde. werd zij opgenomen op de verpleeg
afdeling van Huize St. Jozef te Denekamp. Als 
oudste uit een gezin van 17 kinderen was het 
voor zuster Pleehelmi vanzelfsprekend om 
klaar te staan voor allen die haar hulp en zorg 
nodig hadden. De eeme jaren van haar kloos
ter leven gold deze zorg speciaal de bejaarde 
en hulpbehoevende medemens, die zich door 
haar goedheid en aandacht bij haar geborgen 
en veilig wisten. Zij hield van de mensen om 
haar heen en had voor ieder van hen een goed 
en hartelijk woord. Dit maakte zij ook waar als 
portierster en later als gastvrouw in de pasto
rie. Zuster Plechelmi kreeg veel waardering en 
hartelijkheid terug waarvoor zij dankbaar wm;. 
Zij zocht en vond de Heer in haar dagelijks 
gebed. De Eucharistie was voor haar de bron 
vanwaaruit zij de kracht putte steeds opnieuw 
klaar te staan voor anderen. De beginperiode 
van haar lichamelijk en psychisch lijden was 
voor zuster Plechelmi een grote beproeving. In 
deze moeilijke periode kon zij rekenen op de 



hulp en aandacht van haar medezusters en 
familie. Zij toonde zich heel dankbaar en blij 
als paswor Veer haar een bezoek bracht. Toen 
zij meer en meer het contact verloor met haar 
omgeving en intensievere zorg nodig had. werd 
zij liefdevol opgenomen in ons Rusthuis Huize 
St. Jozef te Denekamp. Zuster Plcchelmi was 
een lieve patiën te. Medezusters, famil ie leden 
en verzorgsters hielden van haar en omringden 
haar tot het laatst toe met liefde. De Eerste 
Vrijdag van de maand, toegewijd aan het 
H. Han van Jezus en door haar zo trouw 
gevierd. werd haar sterfdag. De Heer d ie 
gezegd heeft: "Komt allen tot Mij. die uitgeput 
zijt . . . " Hij moge haar rust en verlichting 
schenken. Maria. Moeder van Altijddurende 
Bijstand. bid voor ons. 

Voor uw meeleven tijdens haar 
lange ziekbed en voor uw aanwe
zigheid bij het afscheid van zuster 
M. Plechelmi zijn wij u dankbaar. 

Familie Weusthof 
Zusters Franc iscanessen van Denekamp. 




