
In dankbare herinnering aan 

ZUSTER MARIE PARACUT A 
Theodora Bartholomea Gomelia Maria Coenen 

Zij is 1n Wehl (Gld.) geboren op 25 oktober 1922. 
Ingetreden in de Congregatie van de Zusters van 
Julie Postel te Boxmeer op 8 december 1953 en 
geprofest op 8 september 1956. ZIJ IS overteden op 
7 december 1998 in Boxmeer en daar op 11 de
cember te ruste gelegd op het klooster1<erkhof. 

Voor zuster Paraclita was haar kloosternaam haar 
levensdevies. De H. Geest was voor haar een Ie· 
vende en bezielende wer1<elijkheid als Helper, 
Trooster en Voorspreker. Op haar eigen menselijk· 
zwakke manier wilde zij zelf ook zo voor mensen in 
haar omgeving zijn. Bij haar familie, als medezus· 
ter, verpleegster, docente, parochiaan en 'buur· 
vrouw' leefde zij mee, gaf raad en droeg oplossin· 
gen aan. In haar eigen woorden drukt zuster Para· 
clita het zo uit: "Wat ik heb gedaan, misdaan, niet 
gedaan, is niet zo belangrijk. BelangriJk is hoofdza· 
keiijk of God eer gebracht wordt die Hem toekomt.• 

Er zijn veel knipsels en korte aantekenmgen ge· 
vonden die blijk geven van haar geloof en vertrou· 
wen in God. Soms wordt er verwezen naar een 
moeilijke periode "door donkere dalen gegaan, ge· 
worsteld, maar weer boven gekomen." Uit ps.3 
haalt zij aan: "Veilig kan ik gaan rusten en slapen; 
ik zal weer opstaan, want Hij staat mij b1j." En met 
Huub Oosterfluis heeft ze gebeden: "Jij bent de 
God die mij gegeven is, de Beker d1e ffiiJ 1nge· 
schonken staat, mijn levenslot rust in Jouw hand. 
Goed land is mij ten deel gevallen." 
Zuster Paraclita was zich bewust hoezeer Zll zelf 
anderen nodig had. Ook dat heeft z1j onder woor· 
den gebracht: "Dank voor alle geboden hulp, liefde, 
luisterende harten, raadgevende woorden, aan· 
mer1<ingen en waarderingen, zorgende nabijheid.' 
Zo kon zij ons ook laten weten: "Ik vind dat de Uil· 
vaart feestelijk moet zijn." Zo kan het zijn, want wij 
zijn dankbaar voor haar leven. 

Wij danken u voor uw medeleven tijdens de ziekte 
van zuster Paraclita en voor uw belangstelling bij 
haar uitvaart. 

Zusters van Jufle Postel 
Familie Coenen 


