
Ter gedachtenis aan: 

ZUSTER M. JOHANNE 
Maria Johanna Grote Beverborg 

lid van de Congregatie, van 
de Zusters van Liefde 

Zij werd geboren op 4 mei 1921 te Losser. 
Op_5 mei 1946 werd zij opgenomen in de Congre
gatie_ van de Zusters van Liefde, waaraan zij zich 
def1nit1ef verbond op 8 mei 1950. Op verschillende 
plaatsen gaf zij haar beste krachten aan de taken 
die haar werden toebedeeld. Toen haar lichamelij
ke krachten op betrekkelijk jonge leeftijd begon
nen af te nemen, heeft zij nog gedaan wat in haar 
vermogen lag; totdat zij in de laatste jaren tot vol
komen machteloosheid gedoemd was. 
Zeventig jaar was ze toen haar beproevingen tot 
hun einde kwamen. Toen ging zij in geloof haar 
Heer tegemoet, gewijd door de Ziekenzalving: dat 
was in de morgen van 23 augustus 1991 te Raal
te. Op 28 augustus d.o.v. vierden we voor haar de 
Eucharistie ten afscheid, waarna zij begraven 
werd op het kloosterkerkhof te Raalte. 

Zuster Johanne hebben we beter gekend door 
wat ze deed én verdroeg, dan door haar woorden. 
Zij was een religieuze vrouw van weinig woorden, 
enigszins gesloten van aard, en wars van alle ver
toon. Maar in haar levenswijze gaf ze blijk van on
wankelbare trouw. aan haar religieuze roeping. 
Onopvallend en zonder enige ophef vervulde zij 
de opgelegde taken; gedurende een groot aantal 

jaren als verpleegster in Engeland. Eigen eer en 
belang heeft zij in haar werk niet gezocht. 
Haar gezondheid liet het op betrekkelijke jonge 
leeftijd al afweten. Maar in de mate van het moge
lijke bleef zij zich verdienstelijk maken bij het ver
vullen van verschillende opdrachten. Soms bleek 
dát nog te veel , maar zij wilde liever eerst probe
ren een werk op zich te nemen, dan het op voor
hand af te wijzen. 
Van lieverlee werd haar gezondheid steeds 
kwetsbaarder, totdat zij in de laatste jaren tot vol
slagen onmacht werd veroordeeld. Zonder zelfbe
klag, in alle bescheidenheid en met groot geduld 
heeft zij haar zware lot gedragen, dankbaar voor 
de hulp die haar geboden werd. 
De religieuze inspiratie was de voor haar vanzelf
sprekende krachtbron van haar leven. 
In die geest van geloof heeft zij haar leven vol
tooid. 
De zo dikwijls ongenadige wereld kende in haar 
een mens van genade. Voor die genade zijn wij 
dankbaar, en we vertrouwen haar toe aan de 
Eeuwige Genade. Moge zij in vrede zijn. 

DANKBETUIGING 
Familie en zusters van zuster Johanne danken 
van harte allen die haar geholpen hebben in de 
jaren van haar zwakheid. Dank ook aan hen die 
blijk gaven van hun belangstelling na haar overlij
den. 

Zusters Huize "Angeli Custodes" 
Familie Grote Be.verborg 


