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Wilt in Uw gebed en bij het H. Misoffer gedenken 

ZUSTER MARIA GRATIA 
Josepha Derichs 

* 4-8-1887 t 4-6-1976 

Zuster Gratia was lid van de Congregatie der Lief
dezusters van het Kostbaar Bloed. 
Verleden jaar vierde ze haar diamanten professie 
jubileum. 

"Wij zijn in Christus Jezus geschapen 
om in ons leven de goede daden te realiseren 
die God voor ons reeds bereid heeft." Ef. 2, /0 

Voor Zuster Gratia bereidde God veel jaren van 
arbeidzaamheid als toegewijde, zich-niet-ontziende 
keukenzuster. 
Toen kwam de grote beproeving (1956) die tot het 
einde van haar leven zou duren: een ziekbed met 
veel pijn, onmacht, geduld, overgave, met telkens 
weer nieuwe moed, en vooral dagelijks hernieuwde 
liefde. 
Zij bleef steeds gericht op Gods heilige Wil, op 
Christus en Zijn belangen, op de Kerk. 
Zij ontdekte 'n terrein dat haar heldere geest in de 
machteloosheid van haar lichaam, veel afleiding 
bood en waarop ze wereldwijd kon werken. Ze werd 
'n kundige postzegelverzamelaarster: dat was haar 
actieve inzet ten bate van de missie. 
Het fundament van haar kracht, haar opgewektheid, 
haar heldhaftig gedragen lijden was haar verbon
denheid met Christus. Wij menen te mogen zeggen, 
dat zonder Gods bijzondere genade, dit leven voor 
Zuster Gratia niet mogelijk zou zijn geweest. 

"Zij was aan God toegewijd als een levende, heilige 
offergave, die Hij kon aanvaarden." 

Vgl. Rom. 12,1 

Algoede God en Vader, wij danken U voor wat 
Zuster Gratia heelt mogen doen en lijden, heelt mo
gen zijn, voor U, voor de Kerk en onze Congregatie, 
voor haar familie, ,oor allen, die in het verpleeg
huis St. Agnetenberg haar met zoveel liefdevolle 
attenties omringd en verzorgd hebben, voor ha a r 
vele kennissen en heel de mensheid. 
Zij was, wat haar naam betekent, een "genade" 
voor velen. 
Omwi I Ie van Jezus' Kostbaar Bloed, waarmede wij verlost 
zijn, leer ook ons God verheerlijken met ons lichaam. Amen. 

Vgl. 1 Kor 6,20 

De zusters en familie danken allen voor het mee
leven tijdens de langdurige ziekte, het overlijden 
en de begrafenis van Zuster Gratia. 
Bijzondere dank aan Zuster Adriana en de Zusters 
van Mariahof, en aan het Personeel van het ver
pleeghuis St. Agnetenberg, voor hun onvermoeibare 
zorg en toewijding, die zoveel vreugde brachten in 
het leven va n de zieke. 


