
Om ons het leven te herinneren van 

Zuster Isabella Hoezen 
Geboren te Loon op Zand op 12 iuni 1903. 
Ingetreden 1n de Congregatie van Sch11ndel 
in 1920. Gestorven te Schi1ndel-W11bosch 
op 4 maart 1987. 

Van 1ongs al aangetrokken tot het klooster
leven trad Zuster Isabella. zeventien 1aar 
oud. 1n b1J de zusters van Schijndel, die ze 
van huis uit al kende. Op veel plaatsen heelt 
zij daarna haar diensten verleend aan de 
mensen. Vooral aan de kleinsten, die aan 
haar hand voorzichtig hun eerste stappen 
leerden zetten 1n het schoolleven. 
B1J haar medezusters was zij thuis. De vaste 
regelmaat en orde deden haar goed, zij res
pekteerde haar oversten en medezusters. 
Daarbij bad zij onophoudelijk met grote ver
ering voor 0.L.Vrouw van Banneux. Daarom 
was het rozenkransgebed, meer dan wat ook, 
haar houvast en de liefde voor haar omge
ving uitte zij door hen dit gebed te schenken 
Naar de mate van haar mogelijkheden bouw
de zij een zelfstandig leven op. Het doel van 
het leven was duidelijk. Zonder aarzelen bleet 
ze dat volgen. 
Ernstig gehandicapt door een val ging ze 
toch nog ter bedevaart naar haar Maria. Ze 
wilde zo graag! Kon ze daarna de groeiende 

afhankelijkheid beter verdragen? Zij raakte 
van de been, haar spraak verstomde. Ge
lukkig kon ze met haar lichte ogen iedereen 
blijven volgen. 
Zo kwam het einde van haar aardse tocht. 
Voor haar een nieuw begin, daar rekende ZIJ 
vast op: "als da nie is, dan zieget eruit; mar 
nee, Maria en Josef staan straks te wachten". 
Dat het zo moge zijn, is ons gebed 

Hoe kostelijk is uw goedertierenheid, God, 
voor alle mensenkinderen 
in de schaduw van Uw vleugels mogen 
zij schuilen, zij mogen zich laven 
aan de olijfolie van uw huis, 
met de beek van Uw zaligheden 
drenkt Gij hen; want bij U is de bron 
van het leven, 
in Uw licht zien wij licht. 

Psalm36. 


