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Zij werd geboren te Tilburg op 20 december 
1900. Op 6 januari 1922 legde zij haar reli
g ieuze professie af in de Congregatie van de 
Dochters van Onze Lieve Vrouw van het Heilig 
Hart. Zij overleed te Tilburg op 12 juli 1984 

en werd aldaar ter ruste gelegd op het 
kloosterkerkhof op 17 juli 1984. 

Zuster Alberta werkte van 1929 tot 1948 in het 
onderwijs op Java en bracht tijdens de oorlog 

enige jaren in een interneringskamp door. 

Van zuster Alberta mogen we zeggen, dat ze 
leek op een van die wijze vrouwen uit het 
Evangelie. De lamp van haar leven heeft ze 
brandend gehouden met haar geloof en haar 
liefde, klaar om haar God tegemoet te gaan. 

Alles bij elkaar heeft het haar soms ook veel 
te lang geduurd, voordat Hij kwam om haar 
mee te nemen. Ze was daarop voorbereid, 
helemaal klaar, al jaren. Ze zei wel eens 
bang te zijn, dat Hij haar zou vergeten. Maar 
dan merkte ze ook weer gelovig op, dat God 
er een andere kalender op nahoudt dan wij. 
Ze kon wachten, heel geduldig. Die wachttijd 

heeft ze gevuld met bidden. Ze heeft veel en 
onophoudelijk gebeden. Haar vertrouwen in 
God, die in het verborgene ziet en met het 
gebed van mensen zijn genadewerk in de 
wereld doet, was heel groot. Daarom wi lde 
ze ook aanvaarden, dat God haar gebed be
langrijk genoeg vond, om haar daarom zo lang 
hier te laten. 

Biddend heeft zuster Alberta zo het werk van 
haar medezusters in de missie ondersteund: 
zij lagen haar na aan het hart. Biddend heeft 
ze haar zorg beleefd over de goede geest 
in de congregatie en over de toekomst van 
de provincie. Biddend was ze voortdurend 
bezig met alle intenties van haar familie; ook 
hier vertrouwde ze in gebed alles aan God 
toe. Biddend heeft ze veel betekend voor tal
loze mensen, voor wie ze zelf verborgen en 
onbekend wilde blijven. Biddend heeft ze heel 
dicht bij God geleefd. 

Ons bleef ze nabij in haar dankbaarheid voor 
alles, wat voor haar gedaan werd. Ze waar
deerde dat, te meer omdat ze maar met moeite 
wilde geloven dat ze het ook werkelijk ver
diend had door haar werkzame leven. 

Wij moren God biddend danl-:baar zijn, dat 
zuster Alberta de dood gekregen heeft, die ze 
zo graag wilde: in vrede en in alle rust in
slapen en voor eeuwig wakker worden bij de 
God van haar leven. 

Medezusters en familielden danken U voor uw 
gebed en meeleven. 


