
In dankbare herinnering aan 

ZUSTER ARMELLA 
Anna Maria van der Rijt 

Zij is geboren op 5 februari 1912 te Megen, Haren en 
Macharen. Op 17 oktober 1935 is zij ingetreden in de 
Congregatie van de Zusters van Julie Postel te Boxmeer 
en op 8 mei 1937 geprofest. Zij overleed op 11 april 
1999 te Boxmeer en werd op 15 april te ruste gelegd op 
ons kloosterkerkhof bij haar zus, zuster Oda. 

Gemakkelijk contacten leggen en goed kunnen omgaan 
met mensen; dat was kenmerkend voor zuster Armella. 
Voor de kinderen in Nieuw Wehl en in het Sanatorium in 
Zevenaar was zij een toevlucht. Haar werk, in de afde
ling fysiotherapie en als pedicure, gaf haar volop gele
genheid om te luisteren naar levensverhalen. Haar op
gewektheid hielp anderen om door moeilijkheden heen 
te komen. Collega's hadden graag met zuster Armella te 
doen en plagerijen en grapjes maakten de werksfeer 
lichter. Zij wist wat ze wilde en verschilde soms met an
deren van mening, maar daarvoor werd altijd een oplos
sing gevonden. 

Meerder keren per week bezocht zij haar zus en mede
zuster Oda. 

Lopend ging zij van het Maasziekenhuis naar het Kas
teel, ondanks de beperkingen die haar eigen gezondheid 
haar oplegde. Met haar hele familie had zij een hartelijke 
band die door geregelde bezoeken over en weer steeds 
sterker werd. 

De zusters die met zuster Armella hebben samenge
leefd, bewaren een goede herinnering aan haar blijheid 
en vriendelijkheid. Zij vond dat mensen belangrijker zijn 
dan de klok. Als een contact meer tijd vroeg dan paste in 
de dagorde, ging de mens altijd voor. De laatste levens
jaren waren door een voortdurende benauwdheid heel 
zwaar, maar zij klaagde niet en toonde zich tevreden met 
alles wat voor haar werd gedaan. Medezusters en ver
zorgsters van de afdelingen waar zuster Armella werd 
verpleegd, konden van haar houden. 
Het rozenkransgebed betekende veel voor haar. Een 
paar maat mocht zij naar Lourdes gaan. Tot het laatste 
toe hield zuster Armella de rozenkrans stevig in haar 
hand. 
Wij houden een warme herinnering aan deze kleine 
dappere vrouw. 

Voor uw belangstelling en medeleven tijdens de ziekte 
en bij de uitvaart van zuster Armelfa, zijn wij u dankbaar. 

Zusters van Julie Poste/ 
Familie van der Rijt 


