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ZIJ werd geboren te Amsterdam op 19 januari 
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vond plaats op 4 februari 1930. 
Zij overl eed plotseling op 28 januari 1979 te 
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Er zijn mensen, die- ook al zijn ze op jaren, in 
het harnas sterven. Zo iemand was Zuster Thee
fora. Ze was intens betrokken biJ het leven In 
al zijn facetten . en de dood heeft haar aange
troffen temidden van plannen voor de toekomst. 
Lange jaren In dienst van de zieke medemens 
zullen haar hebben geleerd, hoe de mens 
steeds weer leven op de dood bevechten moet, 
ook In zichzelf. 
Leven wi lde Zuster Theefora en zich laten raken 
door de veelvormige mense lijke nood. Ze heeft 
heel ui tdrukkelijk. nog op Jatere leeftijd. ge
kozen voor 'n aktieve Congregatie, die haar 
de beste kansen kon geven om haar werkzame 
natuur in vereniging te brengen met haar ver
langen naar Gods nabijheid. Tot haar laatste 
uur is het zo gebleven: men wist haar te vinden 
voor allerlei werkjes en zelf zorgde ze . dat 
je haar niet zomaar voorbijg ing. Zo hoorde het 
meende ze : .. Voor j e roeping bestaat er geen 
pensioen." 
Deze rechtlijnige trouw aan haar eens gemaakte 

keuze werd niet gemakkelijk begrepen. Haar 
doortastendheid en haar eerlijk uitgesproken 
kr it iek woog soms zwaar op haar omgeving. 
Het klooster was haar grote liefde, met name 
zoa ls ze het kende toen ze intrad. Over de 
latere ontwikke lingen maakte ze zich zorgen, 
maar ze was loyaal als men haar nieuwe taken 
opdroeg . 
Vooral heeft ze geij verd om het Moederhuis zo 
bewoonbaar te houden, dat daarbinnen 'n wo
ning in de Geest kon worden opgebouwd. En 
de motor voor dit alles was de diepe en innige 
band, d1e ze onderhield met haar Heer. Haar 
he le leven werd gedragen door gebed en wat 
zij noemde: het verenigings leven met God. 
De laatste jaren bereidde ze zich ernstig en 
met volharding voor op haar sterven. 
In de voortdurende overweging van het lijden 
en de dood van Christus hoopte ze de kracht 
te vinden om, als het nodig mocht zijn, haar 
ei gen I ij den en I even se inde te kunnen aanvaar
den. Dit offer Is niet meer van haar gevraagd. 
Zonder moeite of pijn mocht ze de overgang 
maken naar haar eeuwige thuis, voorgoed ver
enigd me t God, die haar zo lief was. 

.. Wij weten het immers, zusters en broeders , 
als de tent, d ie onze aardse won ing is, wordt 
neergehaald. heeft God voor ons een gebouw 
gereed in de hemel, een onverganke liJk niet 
door mensenhanden vervaard igd huis. Zolang 
wij in dit lichaam zijn, zuchten wij dan ook, vol 
verlangen naar de beschutting van onze hemel-
se woning 

2 Kor. 5,1 en 2 


