


"Wie de waarheid doet, gaat naar het licht, 
opdat van zi jn dade n moge blijken, dat zij 
in God gedaan zijn." (Joh. 3, 21) 

Wilt in Uw gebed en bij het H. Misoffer gedenken 

ZUSTER MARIA SALOME 
DORA PRUST 

* 19-1-1901 t 25-11 -1977 

Zij was lid van de Congregatie der Liefdezuste rs 
van het Kostbaar Bloed. 
27 apri l 1976 vierde zij in grote da nkbaar heid haar 
go uden Professie.feest . 

Het was een goede keuze toe n in mei 1933 Zr. 
Salome a ls jongste der v ijf zusters-pion iersters 
werd uitgezonden naar de miss ie in lndonesia, 
Kutoardjo, Midden-Java . 
Zij ging er heen in alle eenvoud. Aan haar werd 
de leiding toevertrouwd van het huishoudelijk per
soneel, van mensen, die waren als "de armen van 
Jahweh" en daarom juist openstonden voor de 
Blijde Boodschap die Zr. Salome hen verkondigde, 
iedere dag, door haar stille voorbeeld, haar blij
heid, haar liefde; door de uitstraling van haar ge
luk, en als 't gelegen kwam, ook door haar woord. 
"Onnoemli jk vee l missionair werk heeft Zr. Sa lome 
daarmee gedaan", zo getuigde van haar een 
Priester- M issionaris die ja renlang als pastoor va n 
Kutoard jo voora l háár inv loed ondervo nd. 

Zuster Salome verrichtte haar da.d en in God. Daar
om ging zij zelf steeds meer naar het Licht, bracht 
anderen tot het Licht. 
Dit Licht doofde nooit, ook niet, toen zij in 1948 
voor goed naar Nederland terugkeerde. Zij bleef 
met hart en geest: missionaris, vurig, enthousiast. 

Er zi jn ja ren gevo lgd van· veel lichamel ijk lijden; 
jaren van vee l gebed. 
Trouw aan de spiri tua liteil van onze, Congregatie 
was zij een groot vereerster van Jezus' Kostbaar 
Bloed. 

"Centraal stond bij haar het Mysterie van de Ver
lossing." 

"Middelpunt van haar leven was: het Eucharistisch 
Offer." (volge ns onze Leefregel) 

"Goede God, wan neer wij nu haar verdiensten 
(te n de le a lthans) opsomden, wat deden wij dan 
anders da n UW gaven prijzen." 

(woo ade n van de H. Aug ustin us b ij de d oo cl 
van zijn moeder, d e H. Mon ica) 

Voor Uw medeleve n bi j het over lijde n en de be
gra fenis van onze medezuster, zus en tante, betui 

gen wi j U o nze oprechte dank. 

Zusters en Fa mil ie 


