


Ter dankbare herinnering aan 

Zuster Juliana Maria 
Wi lhelmina Maria Beijer 

Sinds 15 augustus 1923 lid van de con
gregatie van de zusters van Julie Poste!. 

Zij werd geboren 15 mei 1902 te Azewijn. 
Gesterkt door het Sacrament der zieken is 

,; ,, zij 4 februari 1987 vol overgave ontsl apen. 
Wij hebben haar lichaam 9 februari bege
leid naar het kloosterkerkhof te Boxmeer. 

Dat éne vroeg ik van de Heer, 
dat is al mijn verlangen : 
Daar te zijn - in het huis van de Heer, 
al de dagen van mijn leven. Psalm 27. 

Zo bad Zr. Ju liana en zo durfde zij zich 
ook over te geven. Ze was geheel klaar 
om over te gaan naar haar Heer. 
Naar haar broers en zussen: voortdurend 
vroeg zij ook om hun bemiddeli ng. Op 
4 februari, 2 dagen na Maria Lichtmis gaf 
Zr. Juliana haar geest aan haar Schepper, 
en zo verliet zij onhoorbaar, maar we l 
merkbaar onze kleine gemeenschap. 
Over haar leven valt veel te zeggen. Als 
een rode draad door haar ·1even liepen 

gebed, dienstbaarheid , offervaardigheid 
en bescheidenheid, dit alles in een strikte 
eerlijkheid en ongekunste ldheid. 
Zr. Juliana kende geen pose, voortdurend 
stond zij klaar om te helpen, trouw was 
ze als er een beroep op haar werd ge
daan , mild in haar oordeel, en altijd een 
vriendelijk woord achterlatend. 
Het zal wennen zijn haar niet meer te 
horen, de loop van de refter naar de 
keuken, de gang naar de kapel en haar 
opgewektheid bij iedere on tmoeting. 
Het laatste jaar heeft zij zich op meer dan 
voorbeeld ige man ier overgegeven aan 
de verzo rging, dankbaar aanvaardde zij 
iedere hulp, waarderend sprak zi j over 
eenieder die haar hielp, vee l dank gaat 
dan ook naar hen uit. 
Als gelovige medezusters weten wij dat 
haar Heer haar heeft opgewacht, en haar 
heeft begeleid naar het hemelse paradijs. 

Voor de vele blij ken van medeleven die 
wij in de dagen van de ziekte en na het 
overlijden van Zr. Juliana mochten ont
vangen, danken wij U oprecht. 

Zusters van Jul ie Poste! 
Familie Beijer 


