
Heel bewust heeft zij zich voorbereid op haar 
sterven. "Waarvoor zou ik bang zijn, ik ben er klaar 
voor". Zó heeft Zuster Alacoque met een glimlach 
afscheid genomen van haar m cdezusters, haar leven 
was voltooid, haar roeping vervuld. 

Heel bewust, dankend en uitziend naar de ontmoeting 
met de Heer, ging zij van ons heen. 
Moge zij voor altijd in geluk en vrede zijn. 

Maria, Moeder van Altijddurende Bijstand, 
bid voor ons. 

Van harte danken wij u voor het meeleven 
tijdens de ziekte van Zuster Alacoque 
en voor uw aanwezigheid 
bij het afscheid. 

Familie van Kesteren 
Zusters Franciscanessen van Denekamp. 



"Vreugde voor lte11 die zoeke11 11aar God". 
Ps. 105 

Levend uit het geloof en in groot vertrouwen op de 
Heer is overgegaan naar de volheid van het leven 

Zuster M. Alacoque 
Johanna Louîsa van Kesteren 

Wij zullen haar in onze gebeden en bij de viering van 
de Eucharistie blijven gedenken. 

Geboren 5 februari 1920 te Coevorden. 

Overleden 24 oktober 2004 in ons kloosterverzor
gingshuis St. Jozef te Denekamp. 

Begraven 28 oktober 2004 op het kloosterkerkhof 
van de St. Nicolaasstichting te Denekamp. 

Intrede in de Congregatie van de Zusters Francis
canessen van Denekamp 31 augustus 1938. 

Eerste professie 7 maart 1946. 

Geloften voor het leven 24 augustus 1951. 

Gouden profcssiefcest in 1995. 

Zuster Alacoque volgde de opleiding voor onder
wijzeres en behaalde daarna de hoofdakte. Zij had 40 
jaar lang de leiding in verschillende scholen waarvan 
ruim twintig jaar in Geesteren. Na het bereiken van 
haar pensioengerechtigde leeftijd bleef zij in 
Geesteren wonen en nam de zorg op zich voor werk
zaamheden in de pastorie en in de parochie. 
In 1998 kwam Zuster Alacoque naar Denekamp in de 
communiteit St. Maria. Vanwege een ernstige ziekte 
werd zij in 2002 opgenomen in ons Kloosterverzor
gingshuis St. Jozef. 

Haar leven was een verlangen naar God, zoekend 
naar wat de Heer van haar vroeg. 
Zij heeft zich geheel gegeven aan de vorming en 
ontwikkeling van kinderen en jonge mensen. Wan
neer ze met haar geloofsleerlingen sprak over de 
liefde van Jezus Christus, dan werd ook zijzelf daar
door g etroffcn. Zij had een open oog voorde nood 
van mensen en probeerde te doen wat ze kon. 
Uit dankbaarheid voor al het goede dat Zuster 
Alacoque voor de parochie in Geesteren deed, ont
ving zij de Pauselijke onderscheiding: "Pro Ecclesia 
et Pontifice". 

In de tijd van haar ziek z ijn waszij voor allen een 
voorbeeld. Zij klaagde nooit en was dankbaar voor de 
goede verzorging door medezusters en verzorgenden. 
De sterke band met haar familie was voor haar een 
steun. 


