
In dankbare herinnering aan 

ZUSTER CYPRIANA 
Geertruida Johanna Hendrika Meeusen 

Geboren Ie Haaksbergen op 13 juli 1907. Ingetre
den in de congregatre van de Zusters van Julie 
Poste! op 27 oktober 1930 te Boxmeer, geprofest 
op 7 mei 1932 te Boxmeer. 
Overleden in het Klooster Verzorgings Huis in Box
meer op 26 september 1997. Op 2 oktober 1997 
hebben wij haar, na een Eucharistieviering te ruste 
gelegd op het kloosterkerkhof. 

In een heel klein boekje met bijbelteksten las zuster 
Cypriana vaak uit Psalm 8 : • Aanschouw ik uw 
hemel, hel werk van uw vingers, de maan en de 
sterren, die Gij bereid hebt: wal is de mens, dat GIJ 
zijner gedenkt, en het mensenkind, dat Gij naar 
hem omziet? Toch hebt Gij hem bijna goddelijk 
gemaakt, en hem met heerlijkheid en luister 
gekroond.' Deze tekst droeg haar leven én de aan
dacht van God voor mensen gaf zij door in haar 
liefde voor haar familie, haar liefde voor kinderen, 
haar behoefte aan het gemeenschapsleven en in 
haar zorg voor priesters. Op haar verjaardag heeft 
zij er nog van genoten dat de hele dag dicht naast 
haar rolstoel, de rolstoel van haar broer stond. 

De meisjes van het internaat in Beugen droegen 
haar op handen. liefst was zij onderwijzeres ge
worden. 
Tot aan de moeilijke tijd van haar ziekte bracht zij 
vrolijkhetd in de groep Zonnestraal door haar humor 
en hulpvaardigheid. Als er iemand nodig was om 
een priester te helpen, stond zuster Cypriana klaar, 
want dat deed onze Stichteres immers ook. Boven· 
dien hadden priesters een betrouwbare hulp nodig, 
die zich niet in hun zaken mengde. Al hield zij niet 
zo van koken, voor priesters was haar geen moeite 
teveel! 
Wanneer zij meende dat er nog iets moest worden 
goedgemaakt, vroeg zij voordat ze ging slapen of 
de betreffende medezuster nog even bij haar kwam, 
en dan vroeg ze vergiffenis. 
Zuster Cypriana had er veel moeite mee om haar 
onmacht te aanvaarden, maar nadat zij het Sacra
ment van de Zieken had ontvangen, was zij veran· 
derd. Toen was alles goed, ZIJ bedankte iedereen 
en er was rust over haar gekomen. 
Enkele van de laatste verstaanbare woorden waren: 
" Mooi gehad in Zonnestraal - veel plezier.' 

Medezusters, waaronder haar eigen zus, en haar 
familie zijn dankbaar voor het leven van zuster 
Cypriana. Dat zij met heerliJkhe1d en luister ge
kroond mag zijn. 


