
Ter herinnering aan 

ZUSTER M. FRANCIS 
Francisca Henrica Wilhelmina Bröring 

Zuster Francis werd geboren in Arnhem op 
24 augustus 1917 Zij is ingetreden op 

3 mei 1936 bij de congregatie van Zusters van 
Liefde te Tilburg, op 13 november 1940 legde zij 

haar eeuwige geloften af. 
Zij overleed op 24 maart 2002 in de leeftijd van 
84 jaar in Tilburg. Na een plechtige eucharistie· 

viering in de kloosterkapel van Mater 
Misericordice werd zij op 28 maart 2002 begraven 

op het kerkhof van het moederhuis 

Velen mogen een beroep op ons doen; 
door een hartelijke, persoonlijke 
betrokkenheid op elkaar 
en op alle mensen met wie we 
in contact komen 
en door een vanzelfsprekende goedheid 
hopen wij iets te realiseren van Gods liefde. 

Constituties 55 

"Een hartelijke, persoonlijke betrokkenheid op elkaar 
en op alle mensen met wie we in contact komen·· 
Deze regel uit de Constituties van de Congregatie 
was bijzonder op zuster Francis van toepassing 
Zij volgde na haar nov1ciaat de opleiding tot kleuter
leidster, en heel haar werkzaam kloosterleven werkte 
zij met hart en ziel bij allerkleinsten. 
Zij werkte in Grave en Tilburg en in Amsterdam en 
Made als hoofdleidster. Bij haar afsche1d in Made 
werd zij onderscheiden met de eremedaille van Oranje 
Nassau. Na haar pens10nenng heelt zij ZICh, zolang 
zij kon, ingezet voor haar medezusters in de ge
meenschap van Mariêngaarde op de welfare • af de· 
ling en als portierster. Haar moe1lijke laatste jaren 
heelt zij, mede door haar devotie voor St Jozef, 
dapper gedragen. 
Zo heelt zuster Francis in haar werk en in het gebed 
laten zien hoe hetleven van een oprechte religieuze 
kan zijn. 
Barmhartige God, zuster Francis heeft ZICh 1ngezet 
voor uw koninkrijk op aarde. Zij heeft U liefgehad en 
haar naaste als zichzelf. Laat haar biJ U wonen in uw 
huis, daar waar licht en vrede is. 

De zusters van Mater Misericordice, de zusters van 
Mariëngaarde en de familie Bröring zeggen u harte· 
lijk dank voor uw medeleven en gebed. 


