
Wat je voor ons 
betekende 

vergeten we nooit 



In dankbaarheid gedenken wij voor de Heer 

ZUSTER ROSA 
GEZINA ROSALIA LENFERINK 

die na een leven vol van gebed en zorg voor 
mensen, stil, zoals zij was, van ons heen
ging naar haar Schepper. 

Zij werd geboren 4 - 9 - 1899 te Vasse. Zij 
deed haar intrede in de Congregatie van de 
Zusters van Liefde te Schijndel op 5-8-1923 
en deed haar eeuwige professie te Schijn
del 6 - 2 - 1928. 
Zij overleed in het Bezinningshuis "De 
Zwanenhof" te Ambt Delden op 14 - 4 -1988. 
Na de uitvaart in de St. Stephanuskerk te 
Borne hebben we haar te ruste gelegd op 
het kloosterkerkhof te Schijndel-Wijbosch. 

Plotseling en zonder pijn heeft Zuster Rosa 
haar lange, welbestede leven teruggege
ven aan haar Schepper. 
15 jaren van haar leven heeft zij gewerkt 
voor de bevolking van lndonesia, die haar 
zeer dierbaar was geworden. 
Missiewerk kan veel vragen van iemands 
gezondheid en levenskracht, maar de over-

tuiging dat zij werkte voor het heil van de 
evenmens, gaf haar kracht om veel moei
lijkheden te overwinnen. 
Zelfs in het zware kampleven kon zij de 
moed opbrengen om voor velen een steun 
en troost te zijn. Dit was tekenend voor heel 
haar leven. Ook haar familie deed nooit ver
geefs een beroep op haar en kwamen haar 
graag bezoeken. 
De kracht voor dit alles putte zij uit haar in
nig gebedsleven. Zij bracht alle kommer en 
zorg en ook de mooie en goede dingen voor 
de Heer. 
Heel intens kon zij ook genieten van de na
tuur en van alles wat leeft en groeit. 
De laatste dagen van haar leven heeft zij 
doorgebracht in retraite en 's morgens 
stond zij klaar voor de terugreis naar haar 
klooster, maar dit werd de reis naar het 
eeuwige Vaderhuis. 

Zuster Rosa we zullen je missen, 
maar gunnen je de eeuwige heerlijkheid. 


