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In dankbare hennnenng aan 

ZUSTER IGNATIA 
Antonetta Lamberta Johanna Melsen 

Z111s geboren op 7 mei 1904 te Boxmeer, ingetre
den in de Congregatie van de Zusters van Julie 
Postel op 14 oktober 1920 te Boxmeer en gepro
fest op 8 mei 1922. Zij overleed op 27 september 
1999 te Boxmeer en werd op 1 oktober te ruste 
gelegd op ons kloosterkerkhof. 

Het boek van Henri Nouwen "Kun je de beker 
dnnken?· was zuster lgnat1a in haar laatste le
vens1aren heel dierbaar. BiJ het hoofdstuk 'De be
ker heffen· lag een bnef1e. Daar staat: "Telkens 
wanneer we spreken of handelen op een wijze die 
van ons leven een leven maakt voor anderen. 
houden we ons leven hoog." 
Onze beker heffen betekent dat we ons leven op 
anderen nchten zodat we het met hen kunnen vie
ren. 
Deze beschrijving omvat veel van het leven van 
zuster lgnatia. Zij was zorgzaam, doortastend. 
streng. eerlijk, rechtuit: eigenschappen die door 
de een positief. door een ander soms minder 
aangenaam werden ervaren. 

Hoewel het gehoor minder werd en ze de ge
sprekken niet altijd kon volgen. kwam ze trouw 
samen met de anderen in de huiskamer. Haar 
handen stonden niet stil en haar humor doorbrak 
de spanning van moeilijke ogenblikken. 
Haar optreden naar buiten werd gedragen door 
een groot geloof en een warme devotie tot Maria. 
O.L Vrouw van Banneux. Haar rozenkrans kon ze 
niet missen. 
Als een koningin wuifde zuster lgnatia naar me
dezusters als zij de kapel werd uitgereden. Haar 
aandacht bleef tot het laatste op anderen gericht 
en uitdrukkelijk bedankte zij haar verzorgsters. 
Haar houding drukte uit: 1k ben dankbaar voor 
alles wat ik heb meegemaakt en wat mij tot dit 
moment heeft geleid." (H.Nouwen) 

Wij geloven dat het zuster lgnalla nu gegeven is 
om het Leven in volheid te vieren. 

Uw medeleven en belangstelling 
bij de ziekte en het overlijden van zuster lgnatia 
hebben ons goed gedaan. 
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