
In dankbare herinnering aan 

ZUSTER REMIGIA 

Maria Wilhelmina Geertruida Jansen 

geboren 29 Juli 1916 te Hengelo (Gld.) 
Ingetreden in de Congregatie van de Zusters van Julie 
Post el op 2 februari 1943 te Boxmeer. Geprofest op 
7 september 1944 te Boxmeer. 
Overleden op 25 augustus 1996 te Winterswijk. 
Op 29 augustus hebben wiJ haar te ruste gelegd op het 
kloosterkerkhof te Boxmeer. 

Met Zuster Rem1gia is een grote, trouwe relig1euse van 
ons heengegaan. Haar klooster11ngz1jn werd gekenmerkt 
door eenvoud en vanzelfsprekendheid. Het was die een
voud welke ZIJ beleefde 1n haar relatie met de levende 
Christus. dan zou ook zij met Petrus hebben geantwoord; 
Gij zijt de Zoon van de levende God. Het was daarom 
dat zij zich in overgave aan Hem toevertrouwde. Daar
om was zij trouw aan haar kloostergemeenschap van 
Julie Postel, maar ook trouw aan al degene. die aan haar 
zorgen waren toevertrouwd. 
Jarenlang heeft zij zich gewijd aan de zorg voor de be· 
jaarden in en buiten Beltrum. Dat ging op een onge
kunstelde wijze, vanzelfsprekend. met alle aandacht voor 
het gewone, de kleine zo menselijke dingen Vandaar 
dat zij zo biJ de bejaarden gezien was. iedereen kon bij 
haar terecht. gastvrij als ZIJ was. 

Vanzelf komt hier het beeld naar voren van Maria. voor 
wie ziJ zo· n grote verering had. Menig kaars1e heeft z11 
ontstoken voor haar in de kapel. Zo was haar geloof 
een afspiegeling van het geloof van Maria Dat geloof 
vond de praktische uitdrukking in een eerh1ke dienst
baarheid zonder ophef en in het heel gewone. 
In deze geest heeft zij dan ook haar kruis en lijden ge
dragen. Als het wat beter ging was zij als een kind zo 
blij. maar als de zon weer verdween kon ze wel bedroefd 
zijn. maar met teneergeslagen. Ook dan bleef zij zich 
zelf met haar geloof m de werkzame nabijheid van 
Jezus. Dat leven moet dan wel welgevallig zijn aan de 
Heer. b1J haar medezusters en alle mensen die haar 
mochten meemaken. Daarom past nu een grote maten 
van dankbaarheid ten opZJchte van de congregatie. dank· 
baarheid voor de goede zorgen aan haar besteed in het 
verzorgingstehuis van de Hassinkhof, vooral tijdens haar 
ziekte. Ook de familie moge een dankbare herinnering 
met zich meedragen aan deze zuster, die haar strijd heeft 
gestreden. 
Onbevlekte Maagd Mana en Moeder van Smarten. wees 
U voor haar een goede voorspreekster bij uw Zoon Jezus 

Hartelijk dank voor uw belangstelling biJ het overh1den 
en de begrafenis van Zr. Remigia 

Zusters van Julie Poste! 
Zusters Beltrum 
Familie Jansen 


