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"Zie, God Zelf is mijn Helper geworden, 
mét mij is de Heer, die mij draagt." 

psalm 54, 6 

t 

In liefde en dankbaarheid bl ijven wij in onze ge
beden en tijdens de Eucharistieviering geden
ken 

ZUSTER M. ADELHARDE 
(Johanna Maria Goselink) 

Geboren 8 juli 1909 te Wiene, Ambt Delden. 
Overleden 22 januari 1990 te Oldenzaal. 
Begraven 24 januari 1990 op het kloosterkerk
hof van de St. Nicolaasstichting te Denekamp. 

Intrede in de kongregatie van de Zusters Fran
ciscanessen van Denekamp op 8 september 
1931. 
Eerste professie op 25 augustus 1940. 
Eeuwige professie op 18 november 1943. 

Gouden kloosterjubilé in 1989. 

Zuster Adelharde was na haar professie werk
zaam in het onderwijs te Enteren te Renkum. In 
1948 werd ze benoemd tot hoofd van de Lagere 
School te Wijk aan Zee. Vanaf 1956 werkte zij 
achtereenvolgens als onderwijzeres aan de La
gere Scholen te Almelo, Doesburg en Wierden. 
In 1974 nam zij afscheid van haar taak als on
derwijzeres. Daarna verbleef zij tot 1982 in De 
Molenkamp te Oldenzaal. Haar laatste levens
jaren bracht zij door te Denekamp in het Con
vent St. Maria. 
Zuster Adel harde heeft met veel ijver en liefde 
voor de kinderen haar onderwijstaak vervuld . 
Zij zag in ieder kind iets goeds en probeerde dit 
tot ontwikkeling te brengen. Teleurstellingen 
bleven haar niet bespaard maar zij bleef haar 
ideaal vasthouden. Als onderwijzeres had ze 
het niet gemakkelijk. Veel leerlingen uit die tijd 
zullen in dankbaarheid aan haar goedheid den
ken. 
In de gemeenschap was zij een beminnelijke 
medezuster. Zij hield van gezelligheid en was 
vol stille aandacht voor allen die dit nodig had
den. Ze toonde steeds belangstelling voor de 
gebeurtenissen in Kerk en Maatschappij en 
leefde mee met de ontwikkelingen daarin. 
Heel trouw was zij in haar dagelijks gebed, dat 
een grote plaats innam in haar religieuze leven. 
Met het toenemen der jaren gingen haar dagen 
rustig voorbij hoewel haar krachten afnamen. 
Zij ontving het Sacrament van de Ziekenzalving 
en ging na een kortstondige ziekte van ons 
heen, klaar voor de ontmoeting met de Heer. 
Moge zij rusten in vrede. 
Maria, Moeder van Altijddurende Bijstand, bid 
voor haar. 


