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Z ij wer d geboren te Rietmolen 30 j uni 1914, deed 
haar intred e in de Congregatie van de Zusters van 
de Ch r istelij ke scho le n v. Barmhart igheid te Boxmeer 
op 27 dec. 1930 e n was b ijna heel haar klooster
leven werkzaam in het onderwijs en opvoed ing van 
de jeugd in Beltrum . Gesterkt doo r de genadem idde
len van de H. Kerk overleed zij op 24 apri l 1958 
in ' t St.- Antonius-z ieken hu is te U trecht. Op 28 april 
d .a.v hebben wij haar in afwachtinq v.d . opstanding 

begraven op het kloos t erkerkhof te Boxmeer. 

Chr istus is het Vaderland waarheen wij gaan . 
(St.-Augustinus) 

Als de wijze maagd u it het Evangelie stond z ij klaar 
toen de Bruidegom kwam. Reeds op jeugdige leeftijd 
had z ij in de genade de stem van God gehoo rd om 
H em te volgen . In de vroege dood d ie thans d it leven 
beëi ndi g d heeft moeten we dan ook zien de voltooi 
ing van deze jeugdige roeping. Gods hand plukte een 
rijpe vrucht, d ie H ij zelf met zorg gekweekt had. G ij 
m ij n beste kindere n, die ik heb mogen onde rwijzen , 
hoe dikwijls heb ik n iet m et j ulli e gebPden in de 
Reg ina Coeli: ,.da t wij door Z ijn Moeder de Maagd 
Mar ia de vreugden van het e euwige leven mogen ver
werven ." Thans is dat voo r mij reeds werkelijkheid 
geworden , nu de eeuwige paastijd voor mij is aange
b roken . In d eze eeuwige vreugde hoop ik ju llie allen 
eens t e mogen wederzien. Zolang jull ie nog onder
weg bent naar het Vaderland Christus zal ik jullie 
vanuit de hemel bijs t aan . 
Mogen wij allen die haar goedheid hebben ondervon
den haar nu gedenken in onze gebeden en indacht ig 
zi j n dat ook voor ons de Heer nabij is, want het leven 
is kort e n onberekenbaar. 
God, w ij bidden U : beloon haa r voor het goede dat 
z ij heel in het bijzonder aan Uw lievelingen, de kin 
deren, gedaan heeft en vergeef haar zo zij in iets te 
kort schoot. 
Moge zij rusten in de eeuwige vrede van Christus. 

Druk : Lo hu is Groenlo 


