


t Ter dankbare herinnering aan 

ZUSTER JULIANA 
(Maria Josephina Roes) 

Geboren te Netterden, 21 maart 1900. 
Ingetreden in de Kongregatie van de 
Zusters van Julie Pastel te Boxmeer, 
28 oktober 1921 . Geprofest te Boxmeer 
op 8 mei 1923. 
Overleden te Boxmeer, 30 april 1974 
en begraven 4 mei d.a.v. op het kloos
terkerkhof te Boxmeer. 

Bewust van haar roeping - aan Christus 
en Zijn Kerk toe te behoren en dus 
niet te mogen leven voor zich zelf -
heeft zij daaraan konsekwent vastge
houden. Vanuit deze gerichtheid heeft 
zij in verschillende ziekenhuizen ge
werkt en altijd met grote liefde en zorg. 
iedereen, die haar gekend heeft, zal er 
van overtuigd zijn, dat zij een voorbeel
dige religieuze was. Toen zij. vanwege 
haar leeftijd, niet meer als verpleegster 
werkzaam kon zijn heeft zij in stilte en 
heel bescheiden, een bijna ongeloof
lijke toewijding getoond in het mortu
arium, waar zij. naast haar werk als zo
danig, ook nog, meelevend en diep ge
lovig, altijd woorden van troost wist te 
vinden voor de bedroefde families. 

Maar weinigen zijn zoals zij. voortdu
rend gekonfronteerd met de betrekke
lijkheid van het mensel ijk bestaan in 
deze wereld. Nooit heeft zij echter de 
ware levensblijheid verloren, omdat zij 
geloofde in Gods goedheid en liefde, 
die over het graf heen, voortduurt en 
voor ons geopenbaard zal worden in 
de hemel. 
Daarom bidden wij: goede God, wij 
danken U voor haar leven te midden 
van ons en voor alles wat zij voor zo
velen heeft gedaan en betekend. 
Wil haar haar klein-menselijke fouten 
vergeven en haar eenmaal belonen met 
de heerlijkheid van de Verrijzenis door 
Christus .onze Heer. 

Voor uw belangstelling, betoond bij het 
overlijden en de begrafenis van Zuster 
Juliana Roes, betuigen wij U onze har
telijke dank. 

Namens familie en medezusters, 
Zr. Francisca te Stroete, 
(provinciale) 


