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Ter dankbare herinnering aan 

Zuster Petronilla 
van de congregatie St. Jozef 

Amersfoort 
geboren 

Elisabeth Wilhelmina Amting 

Zij werd geboren te Doetinchem op 10 sep
tember 1905 en overleed in het verzorgings
huis St. Jozef te Delden op 11 april 1986, na 
meermalen voorzien te zijn van het Sacra
ment der Zieken. 
Na de Eucharistieviering in de kapel van 
Huize St. Jozef te Delden hebben wij haar te 
ruste gelegd op het R.K. kerkhof aldaar 
15 april d .o .v. 

Voor uw medeleven betoond na het over
lijden van onze dierbare medezuster, zus, 
schoonzus en tante danken wij u hartelijk. 

Zusters van St. Jozef Delden 
Bestuur en Zusters van 
St. Jozef Amersfoort 
Familie Amting 

Zuster Petronilla trad in 1932 in de congegra
tie van de zusters van St. Jozef, Amersfoort . 
In 1934 deed zij haar professie te Amersfoort 
en was meer dan 53 jaar lid van de congegra
tie. 
Zij werkte in de bejaardenzorg in Amers
foort, Achterveld en Delden. 
Haar leven doet denken aan de parabel van 
de talenten uit het Evangelie. De talenten die 
zij van God had gekregen, heeft zij goe~ 
besteed. Bij allen die haar kenden stond zij 
bekend als een eenvoudige, opgewekte en 
ijverige vrouw, die heel veel goed werk heeft 
gedaan voor bejaarden en veel troost en lief
de heeft gegeven aan haar oudere mede
mensen en haar medezusters. 
Toen zij zelf ouder werd, ging het steeds 
moeilijker vanwege haar afnemende gezond
heid. Tijdens haar verblijf in het verpleeghuis 
St. Elisabeth te Delden werd zij steeds zwijg
zamer. Teru9 in het verzorgingshuis St. 
Jozef miste zij haar communiteit, waar zij al
tijd vreugde en gezelligheid had gebracht en 
ontvangen. 
Wij mogen hopen en geloven, dat zij nu rust 
en vrede heeft gevonden bij God voor wie zij 
heeft geleefd. 
"Ons vaderland is in de hemel en uit de 
hemel verwachten wij onze Verlosser de 
Heer Jezus Christus" (Fil. 3.20). 




