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"Weest waakzaam, want gij weet niet 
op welke dag uw Heer komt." 

Mt. 42-24 

Gedenk in ûw gebeden en bij de viering 
van de Eucharistie 

Zr. M. VICTORIEN 

Catharina Theodora Elisabeth Aardenbrug 

Geboren 13 september 1914 te Wijk aan 
Zee. Onverwacht overleden 30 juni 1980 te 
Enschede. Op 2 juli 1980 begraven op het 
kloosterkerkhof van de St. Nicolaasstich
t ing te Denekamp. 

Zij deed op 10 januari 1939 haar intrede 
in de Congregatie der Zusters Francisca
nessen te Denekamp. Op 25 augustus 1941 
legde zij haar eerste professie af en op 
18 december 1945 haar eeuwige geloften. 

Na een verbl ij f van 9 jaar in het convent 
te Coevorden, kwam Zuster Victorien in 
1952 naar Enschede. Hier zorgde zij voor 
het grote convent van het ziekenhuis, ai 
tijd bereid haar medezusters van dienst 
te zijn. 
Vreugde vond zij in de blijde saamhorig
heid van de zusters en in het contact met 
haar zieke medezusters, die zij zoveel 
mogelijk bezocht; het gaf betekenis en 
diepgang aan haar leven en dagelijks 
werk. 
De laatste jaren was zij werkzaam als 
kosteres; als zodanig droeg zij zorg, dat 
alle zieken de liturgische diensten konden 
volgen. Zij begeleidde de priester bij het 
uitreiken van de H. Communie en zij 
bracht ook zelf ons Heer naar de zieken. 
Blij kwam zij terug van een reis naar 
Lourdes, dankbaar voor al het goede 
waarvan ze genoten had en verlangend 
om nèg eens terug te gaan. De Heer heeft 
anders beschikt. Geheel onverwacht riep 
Hij haar tot zich. 
Zr. Victorien blijft in onze herinnering 
voortleven als een trouwe en dienstbare 
medezuster. Ernst en humor wist zij in 
haar leven, dat getekend was door een
voud, de juiste plaats te geven. 
Moge zij nu de blijdschap van de kin
deren Gods ervaren en opgenomen wor
den in Zijn Heerlijkheid. 


