
Wat in geen mensenhan is opgekomen 
dat heeft Hij bereid voor wie Hem liefhebben. 

Kor :!.9 

t 
ln de nede van de Heer is van ons 
heengegaan (lllte beminde medetu"ter 

Zuster M. Lidwina 
Geb. Gezina Bloemen 

Geboren te Beuningen Gcm. Losser 
2:! no' ember 1905. 
Q,erleden tè Ot!nekamp 26 januari :woo. 
Begra' èn 31 Januari :woo op het kloo,ter
kerkhof ,·an de St. Nicolaasstichting te 
Denekamp. 

Intrede in de Congregatie van de Zu~ter' 
Franciscanessen van Denekamp 
15 september 1 \!25. 
Eerste Profe.,~ie 27 april 1934. 
Geloften HJOr ht:t leven 19 december 193!\. 
Gouden professiefeest 1983. 
Diamanten professiefeest 19931. 
Diamanten kloosterjubilee 1991. 

Zw,ter Lidwina heeft met vreugde en toewij
ding het onderwijs aan de schoolgaande jeugd 
behartigd. Haar niendelijkè aard en haar 
oprechte behmg~telling voor hètwclzijn en de 
ontwikkeling van de J..mder.:n ging samen met 
de zorg voor de god<;dicnstige opvO<ding . 
Zuster Lidwina hield vande kinderen en ze 
onderhield graag een goed wntact met de 
ouders omwille van het kind .:n het onderwijs. 
Na haar pens ionering vond zij gedurende 
enkele jaren vreugde in het werk op de pasto
rie. Zij stond de parochinnen vriendelijk te 
woord. allen vonden bij haar gehoor en waren 
welkom. Haar in1et. waar dan ook. werd 
gedmgen door gebed Zu~tcr Lidwina heeft in 
haar Jc,·en veel gebeden. ook toen tij in ons 
Verzorgingshuis St. Jozef wa' en zich \'aak 
moe ,·oelde. Zij hield 'an dè 'llltc die ruimte 
gaf aan het 'em ijh:n hij do: Heer. 

Bijna twintig jaar heeft zuster Lidwina in de 
Molenkamp gewoond. Zij ''a" dankbaar dat ze 
door kleine liefde-dien~ten ook daar iets voor 
anderen kon hetekenen. De laatste vier jaar 
bracht zij dankbaar door in ons 
Verzorgingshu is St. Jozef te Denekamp. 
De laatste maanden waren moeilijk en zwaar 
\OOr zuster Lid\\ i na. Langzaam naderde het 
uur van sterven. Onder gebed van medezusters 
en ,·erplegend personeel ging lÎJ in de stilte 
,.an de late avond geheel voorbt!reid op in het 
stralende Licht 'an God'> Aanschijn. 



Maria. Moeder van Ahijddurc:ndc: Bij,tand. bid 
voor on~. 

Vllor uw medeleven tijdens haar ziekte en U\\ 

aanweligheid bij het afscheid van zuster 
Lidwina danken wij u hartelijk. 

ramilie Bloemen 
Zusre~ Francrscanes~en 

van lknekarnp. 


