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Na in gelooF de H.H. Sacramenten der 

Zieken ontvangen te hebben o'erleed 

15 augustus 1973 te Nuland St JozeFoord 

ZUSl'ER VBNANTI A 
n \ttol.u en 

Geboren 12 augustus 1877 te Groningen. 

Opgenomen in de Cong•egatie der 

"Dochters \'an Maria en Jozef" 

Choorstraat 7, s-Hertogenbosch 

31 nm 1897. 

Gep: oFest 16 1uli 1899. 

Beg1·aven op het kerkhof van St JozeFoord 

18 augustus 1973. 

·• 

Zoekende nac1r een woord U•l dt: H. Schr1rt. dftt 
het 'cvcu v~"ln 2'f. Ve11anti~' het best kon SAmenv;i,tten. 

'eek 11et toch beter. om voor h11;tr nn 'l(')rt>11k te nemen 

uit de Navolging van Chri"tu1 van Thoma1". à Kcmpis. 

01t woord ;S: .Si vu1 ut1litcr »11qu1d scire et discere · 

.-oi! nesud ~t pro n1bdu rl!pot"ul". L>t lm. Chr1 c 2.15. 

In vertalin'tl 1u1den dtte woorde:n "Als g11 iets van 

y 

werkelijk nut wilt kennen en leren. houd l't J.in van 

om {door anderen> niet gekend te worJ\'n en voor 
niets te \\.·orden 9eteld". Zo hebben wij. 1 n s, J oufoord. 
Zr V'enantia zien lc,..·cn. En Je bo1,1c11 ;;urngchl'IAldo: 

spreuk wild~ voor haar niet betekentf1. dat t.ij iich 

een1ca.am terugtrok in een hoek;e. Zn stond met lioor 

bdangstellirig en genegenheid midden tussen haiar 

medeiu"ter"' Zij kende als vr.:irgctt no\·iccnmtt"ttrt~ 
en afgemeen Q\'Cr'!'itc ucr ,,cd iu1tcrs. LO had de ga\·c 

om al die Zu~tcr'S. du! tot h<1ar kwamen (ook nog in 

3. Jo::doord). tot ~eestelijke IU"t te brengen en %t te 

be-:it1en roet de bovenaa.ngC'haaldc woorden van 
Tboma<i. à Kemp!" Zij wa~ rad caal In haar gecste•i)k 

le\•en en wilde Jat haar Zu~tu ... het ool :ouden :11n. 

H.tt einde \'ao haar leven ""'al precin. %Oala %ij 

het gewe11st bad· te stec\·en op een M11iriad•g tc\'cn~ 

een dag. ;t3n de: H. Joseph gewijd. Ook hierdoor wilde 

1ij een echie: dochter \';tn Maria tn Joief ?IJn. Z1J 
heeft haar wens ,..·c.rvuld gezien: tij ovulctd op het 

feut van Marja ten Hcmelopnc.rniog. welk ftut viel 

op etn woensdag. dag van de H. Jouf. 
Dierhare medezusters tn f;im1liclcdcn. bidt voor 

mij. en vergeet niet. hoe ;k U trachtte vóór te leven. 
Mijn God. bewerk, dat de ?.iden U:n 11jn in dt 

w~arheid en de bi'!rten é~n jn de liefde. iOO d. "'"· 

Voor Uw hartelijke belw1ystdling 
en medeleven bij het overlijden eri de 
begrafenis betoond, betuigen wij onze 
oprechte dank. Zusters 1•1rn St.fozefoord. 


