


Wilt in uw gebed en bij het H. Misoffer 
. gedenken 

ZUSTER MARIA BRIGIDA 
WILHELMINA SCHEEPERS 

* 6-7-1914 
te Geldrop 

t 10-7-1982 
te Sittard 

45 jaar leefde zij als geprofeste 
religieuze in de Congregatie der 

Liefdezusters van het Kostbaar Bloed. 

"De Heer ziet het niet als gering 
het sterven van Zijn getrouwen." 
Ps. 116,15 

Dit psalmvers willen we toepassen op het 
sterven van Zuster Brigida, vooral op de laatste 
maanden, waarin ze geduldig, moedig, ten
slotte verlangend uitzag naar de voltooiing van 
het lijden "omdat het niet meer ging". 
"Ik heb het gebed hard nodig", zo schreef zij in 
een briefje kort vóór haar overlijden. ,,Het valt 
niet altijd mee. Ik probeer me te verenigen met 
Christus en zeg dan: ,, Heer, ik verenig mij met 
Uw offer tot eer van Uw Vader en tot heil van de 
zielen." 
Zelf vroeg ze om het H. Sacrament der zieken. 
"Het was een feest! De Heer zo dicht bij ons! Je 
ondergaat dat, maar met weinig woorden." 
Twintig jaar heeft ze de intieme nabijheid van 
Christus ervaren, toen ze Hem als kosteres 
diende in de kapel. Zij deed dit steeds vol 
eerbied, met attente liefde, onopvallend, om zo 
te zeggen: geruisloos. 
Zuster Brigida, stervenskunst is levenskunst. 

Het sterven is een levensakt: als de graankorrel 
niet sterft draagt hij geen vrucht. 
U hebt veel maanden onbevreesd de dood voor 
ogen gezien. Daarvan zijn we getuigen. U hebt 
er open over kunnen en durven spreken met 
priesters, met uw familie, medezusters en 
bekenden. U voelde de kracht van Gods genade 
en u schreef deze kracht toe aan het gebed, dat 
dagelijks voor u tot God werd opgezonden. 
U vroeg ons, namens u, allen voor dit gebed te 
danken. 
U bent zó door uw sterven gegaan dat u de 
laatste stap rustig.kon zetten, in volle 
bewustzijn, tot de allerlaatste seconde, zich 
door uw blik biddend verenigend met de 
Priester en uw medezusters, die u begeleidden. 
Het was genade, Zuster Brigida, voor u ... en 
voor ons. 

Heer Jezus, wij smeken U, maak heel de wereld, 
maak ook ons, 
door de kracht van Uw Kostbaar Bloed 
tot één gemeenschap van verloste 
mensen. 

Heilige Maagd Maria, Bruid van de Heilige 
Geest, bid voor ons. 

De zusters en de familie danken allen 
voor uw medeleven met Zuster 
Brigida, voor uw steun, vooral voor uw 
gebed, waardoor ze zo voorbeeldig 
haar ziekte kon dragen. 

Begr. ondern. W. Wauben Sittard tel. 13572 


