
De Heer is mijn Herder, 
niets ontbreekt mij. 



In dankbare herinnering aan 

ZUSTER FRANCISCA 
Jacoba Anthonia van Dam 

Geboren te Voorhout op 15 maart 1909. Ingetreden in 
de Congregatie van de zusters van Julie Poste! te Box
meer op 22 september 1945 en geprofest op 8 mei 

. ,..,1947. Zij is overleden op 12 augustus 1998 te Boxmeer 
en daar op 17 augustus te ruste gelegd op het klooster
kerkhof. 

Voor zuster Francisca kwam de ander op de eerste 
plaats. Haar intrede in het klooster stelde zij jaren uit 
omdat in het gezin van haar broer iemand de overleden 
Moeder moest vervangen. Dat ging vóór. In een gezin 
met negen kinderen moest veel worden georganiseerd. 
En dat kon zij. Maar de noviciaatstijd vroeg in die tijd een 
houding van afhankelijkheid die haar als volwassen 
vrouw vreemd was. Dat gaf soms botsingen. Wanneer 
de situatie daarom vroeg, aarzelde zuster Francisca niet 
ronduit haar mening te geven, altijd rechtstreeks naar de 
betreffende persoon toe. 
Als in haar bijzijn negatieve kanten van iemand ter spra
ke kwamen, was haar reactie: "Maar ze heeft ook goeie 
dingen." Zij was humoristisch en kon daardoor een mo
ment van spanning doorbreken. 
In het ziekenhuis in Losser hebben veel mensen mogen 
genieten van haar attenties. 

Vv_ie iets extra's nodig had, hoefde niets te vragen want 
ZIJ zorgde ervoor. Later, toen het ziekenhuis met meer 
voorschriften rekening moest houden, kon dat niet meer 
zo gemakkelijk. Dat zinde haar niet; van die 
'nieuwigheden' moest ze niet veel hebben. 
Toen zij zelf nog het dorp kon ingaan, ontmoette zuster 
Francisca vaak bekenden. Later moesten medezusters 
haar dikwijls groeten overbrengen en kennissen kwamen 
graag even aanlopen . 
Planten verzorgen, van de natuur genieten, haken en 
kranten lezen, en vooral de rozenkrans bidden, er was 
genoeg om haar dagen te vullen. Een ritje met de auto 
was een feest voor haar. 
In de bezinning op het zondagsevangelie kwam ze zon
der terughoudendheid met rake opmerkingen die in de 

· groep zorgden voor een diep gesprek. 
Toen zuster Francisca meer en meer hulpbehoevend 
werd, vroegen medezusters haar of ze niet beter naar 
Boxmeer zou kunnen gaan. Maar voor haar stond on
wrikbaar vast dat ze in Losser wilde sterven. Totdat ze 
plotseling meedeelde dat ze nu naar Boxmeer wilde 
gaan. Dat was toen gauw geregeld. Haar gezondheid 
ging steeds meer achteruit en door haar doofheid wer
den gesprekken moeilijker en het contact met anderen 
werd minder. 
Wij bewaren de herinnering aan een gelovige vrouw 
liefdevo! wrgzaam, trouw, en dankbaar voor de goed~ 
en mooie dingen in het leven. Zuster Francisca, je naam 
is geschreven in Gods hand en in onze harten. 


