
In dankbare herinnering aan 

ZUSTER MARIE PETRONELLA 
Catharina Theodora Driessen 

Zij is geboren op 19 januari 1906 te Millingen, 
ingetreden in de Congregatie van de Zusters van 
Julie Postel op 29 januari 1930 te Boxmeer en 
geprofest op 8 september 1931 Zij overleed op 
20 september 1999 te Boxmeer en werd op 
24 september te ruste gelegd op ons klooster
kerkhof 

Wegens haar hoge leeftijd en het achteruitgaan 
van haar gezondheid was zuster Petronelia veel 
in haar kamer alleen. vooral na het overlijden 
van zuster Helena met wie zij echt bevriend was. 
leder bezoek was welkom. Altijd trof men haar 
aan met de rozenkrans in de hand, tot aan haar 
dood toe. Op haar kaslje groeide de rij gedach
tenisplaatjes van medezusters voortdurend aan 
en geregeld werd daar een bloempje bij gezet. 
Zij hield van bloemen en was blij wanneer ze die 
kreeg. ln de tuin trok ze vaak stekjes van bloei
ende planten. maar dat was toen ze nog kon lo
pen. 

Heel veel voetstappen heeft zuster Petronella ge
zet in verschillende keukens Zij stelde er een eer 
in om de pensiongasten goed te bedienen Sa
menwerken met haar was niet gemakkelijk. Zij 
wist zo goed wat ze wilde, dat er voor de eigen 
ideeën van anderen geen plaats was. Die krach
tige wil belette haar ook om te klagen over een
zaamheid en pijn. Zij had er behoefte aan om er 
bij te zijn als de zusters bij elkaar waren. Dan 
vertelde ze soms wat ze op de tv aan gebeurte
nissen had gezien. 
De laatste levenstijd van zuster Petronelia was 
zwaar. Zij sprak niet meer en wie op bezoek 
kwam. kon niet raden wat er in haar omging. 
Medezusters en verzorgsters hielpen haar zo goed 
als ze konden. Maar zij bleef gesloten, zoals ze 
heel haar leven was. 

Wij vertrouwen dat Maria die zij zo vaak met het 
Weesgegroet heeft geëerd. zuster Petronelia nu 
heeft ontvangen. 

Wij zijn dankbaar voor uw medeleven en belang
stelling bij de ziekte en het overlijden van zuster 
Petronella. 

Zusters van Julie Postel. Boxmeer 
Familie Driessen 


