
Dankbaar gedenken wij 

ZUSTER MARIA 
Maria Theodora Willemsen 

Zij werd geboren op 20 oktober 1920 te Zelhem, is 
ingetreden in de Congregatie van de Zusters van Julie 
Postel te Boxmeer op 14 augustus 1940 en legde daar 
haar geloften af op 9 mei 1942. Zij overleed op 7 maart 
2001 te Boxmeer en werd daar op 12 maart te ruste 
gelegd op ons kloosterkerkhof. 

De eerste reactie van mensen die zuster Maria hebben 
gekend is: ' Zij was zo'n zuster!. Altijd vriendelijk, op
gewekt en behulpzaam." 
Zij had er oog voor als iemand hulp nodig had, zelfs 
toen zij al zelf extra werd verzorgd, zag ze nog kans 
om een medezuster te helpen met het drinken. In de 
tijd van haar werkzame leven sprong ze op een aide· 
ling bij als haar eigen werk klaar was. Muziek klaar 
leggen voor het dameskoor, de koorleden opbellen als 
er bij een uitvaart gezongen moest worden, het was 
vanzelfsprekend dat zuster Maria dat deed. Zolang zij 
kon, bad ze in de parochiekerk de rozenkrans voor. De 
herinnering aan haar bleef leven in Groenlo, ook toen 
zij al lang niet meer zelf bezoek kon ontvangen. Op 
kaarten aan een medezuster in Boxmeer stond vaak 
een groet voor zuster Maria. 

Zij had een liefdevol vertrouwen voor Maria. Toen zij 
zelf niet meer kon spreken, was ze blij als iemand het 
Magnificat voor haar zong of bad. Een van haar lieve· 
lingsliederen was: 'Ik ben een kind van Maria, mijn 
Moeder is zij.' 
Aan het eind van haar leven gaf iemand haar een 
Mariabeeldje in de hand. Het duurde lang voordat ze 
het weer los liet. In het Verpleeghuis Madeleine 
hielden de verzorgsters veel van haar. Zij hield de 
hand van haar trouwe bezoeksters soms zo stevig 
vast, dat die moeite moesten doen om haar hand open 
te krijgen. 
Een goed mens kan eigen fouten erkennen. Dat kon 
zuster Maria. Ook toen haar geestelijke gezondheid 
achteruit ging, kwam ze terug bij een medezuster om 
het weer goed te maken. Zuster Maria laat een leegte 
achter. De vriendelijkheid die haar tot het laatst is bij· 
gebleven, zal een troost zijn voor wie haar missen, 
haar familie en medezusters. 
Wij mogen er op vertrouwen dat Moeder Maria haar 
veelvuldig gebed 'bid voor ons, nu en in het uur van 
onze dood' heeft verhoord. 

Wif danken u voor uw medeleven bif het overlijden van 
zr. Maria. 

Zusters van Julie Poste/ 
Familie Willemsen 




