
Dankbaar herinneren wij ons 

ZUSTER JOHANNA BAPTISTA 
Theodora Elisabeth Niesink 

Zij werd geboren op 9 februari 1913 te Keyenburg (gem. 
Hengelo Gld.), is ingetreden in de Congregatie van de Zus
ters van Julie Pastel te Boxmeer op 26 oktober 1930 en 
geprofest op 24 augustus 1932 in de Abdij, ons Algemeen 
Moederhuis in St.-Sauveur-le-Vicomte (Frankrijk). Zij overleed 
op 18 november 2000 te Beltrum en werd op 23 november te 
ruste gelegd in Boxmeer op ons kloosterkerkhof. 

B1ina veertig jaar heeft zuster Johanna Baptista in Beltrum ge
leefd. Veel leerlingen heeft zij begeleid in de zeventien jaren 
dat zij daar aan school heeft gestaan. Zij ging graag met kin
deren om en die hielden ook van haar. Na haar pensionering 
vond zij veel andere mogelijkheden om les te geven, en jonge 
mensen en volwassenen te laten delen in de vele gaven die 
haar waren geschonken. De zorg voor de bibliotheek en de 
bijbelgesprekken vormden daarvan een belangrijk onderdeel. 

Haar medezusters kwamen voor Zuster Johanna Baplista op 
de eerste plaats. Zij hechtte veel waarde aan het leven in 
gemeenschap. 

Samen bidden en ontspanning zoeken was voor haar van
zelfsprekend. 
Niemand klopte tevergeefs aan om hulp. Iedereen kon een 
beroep doen op haar creativiteit. Maar wanneer ze zat te le
zen, droog er niets tot haar door van wat in haar omgeving 
gebeurde. 

Zij had een sterke band met haar familie, vooral met haar 
beide zussen, die ook tot het laatste toe bij haar waren. 

Zuster Johanna Baptista koos zelf de afbeelding voor dit ge
dachtenisplaatje uit. Wanneer pijn en verdriet in haar ziekte 
haar te machtig werden, was haar korte gebed; ' Maria, help 
me.' Zolang zij kon, volgde zij de gebeden die bij en voor 
haar werden gezegd. 

Zij was ieder die haar verzorgde heel dankbaar en liet dat ook 
blijken. Zuster Johanna Baptista wilde de weg van Jezus vol
gen, de weg van liefde. Nu is zij gekomen tot de voltooiing. 
Wij zullen haar missen. 

Dank voor uw medeleven en belangstelling bij het overlijden 
van Zuster Johanna Baptista, dat heeft ons goed gedaan. 
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