
Ter dankbare herinnering aan 

Zuster Anastasia 
Johanna Gertruida Hulsmeijer 

Zij werd geboren op 22 augustus 1902 
te Losser. 
Zij trad in de congregatie der zusters van 
Julie Pastel op 2 februari 1925. 
Zij overleed op 12 oktober 1987 in het 
Koningin Beatrix ziekenhuis te Winterswijk, 
na voorzien te zijn van de ziekenzalving. 
Na de Eucharistieviering in de parochie· 
kerk Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming 
te Beltrum hebben wij haar te ruste gelegd 
op het R.K. Kerkhof, aldaar. 

Zij wenste daar te zijn 
waar nimmer tranen vloeien, 
waar het hart geen kommer kent noch pijn 
waar doorns noch distels groeien. 
Zo gaf Zr. Anastasia aan dat ze verlangde, 
na een kort ziekbed, naar haar Heer en 
God Heel rustig, geheel voorbereid, kon 
ze ook haar geest terug geven aan haar 
Schepper. 
Trouw - arbeidzaamheid en toegewijd 
waren eigenschappen die als een rode 
draad door haar leven liepen. 
Twee jaar na haar zus Euphemia trad zij 
ook In bij de zusters van Julie Pastel. 
Al heel vroeg werd zij naar de missie 
gezonden. 13 juni 1930 vertrok zij naar 
Indonesië, een land dat haar altijd dierbaar 

is gebleven. Zij no1;11 daar naro gewerkt 
en de tijden dat zij in het Jappenkamp 
heeft gezeten heeft wel sporen nagelaten. 
In Malang was Zr. Anastasla een begrip. 
Zij sprak vloeiend die taal, en we weten 
van de mensen daar dat het een bemin
nelijke zuster is geweest. 
Terug in het moederhuis ging zij niet op 
haar lauweren rusten. 
In Beltrum werd zij gevraagd om regel
matig de receptie en het winkeltje te ver
zorgen. Ook hier kwamen haar genoemde 
eigenschappen goed van pas, beminnelijk 
en vol belangstelling wist ze er ieder te 
helpen. Niets was haar te veel en met een 
gulle lach en genegen toenadering wist zij 
mensen te helpen en hen gerust te stellen. 
• Goede en trouwe dienstmaagd kom bin
nen in de hemelse vreugde ", zo moet op 
de maandagavond van de 12de oktober 
haar Heer hebben gezegd en ze heeft 
blijmoedig afscheid genomen van haar 
verdere bestaan. 

Zr. Anastasia rust zacht in de vrede en 
de vreugde van Uw en onze Heer. 

Voor de vele blijken van medeleven die 
wij in de dagen van de ziekte en na het 
overlijden van Zr. Anastasia mochten 
ontvangen, danken w11 U oprecht. 

Fam. ten Brake Fam. Hulsmeijer 
Zusters van Julie Pastel 


