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Ps. 65,11 

Drenkt de voren, 
effent het ploegland, 
maakt met zware 

1 regens het willig. 
En Gij zegent wat 
gaat ontkiemen. 



Dankbare herinnering aan onze dierbare 
medezuster, zus, schoonzus en tante 

Zuster Edeltrudi 
Geertruida Johanna Helena Scheffer 

Zij werd geboren te Losser 
Zij trad in het Klooster 
Zij legde haar geloften 
af voor het leven 
Zij overleed, gesterkt door 
het H. Sacrament der Zieken 
in het Moederhuis te Veghel 
Wij hebben haar ter ruste gelegd 
op het kloosterkerkhof te Veghel 

"Hee,; als ik voor U sta, 
Zeg dan tegen mij: 
Kom binnen, 
wam hier is plaats voor velen." 

02-04-1921 
18-02-1947 

20-08-1951 

26-01-2006 

31-01-2006 
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De Heer verhoorde haar gebed. Hij had haar een plaats 
bereid in Zijn Rijk en maakte haar deelachtig aan de rust , 
de vrede en de vreugde van Zijn Paradijs. 
De kracht was niet het kapitaal, dat ze meenam op 
haar laatste levensreis maar wel haar Godsvertrouwen, 
haar inzet voor de medemens, haar bescheidenheid en 
zelfkennis en haar geduldig doorstaan van niet meer 
kunnen. 

Als een goede Herder is de Heer met zuster Edeltrudi 
door het leven gegaan. 
Hij heeft haar geleid en gesteund om wat ze op haar 
levensweg tegenkwam omwille van Hem zo goed mogelijk 
vorm te geven. De zorg voor de oudere mens heeft ze met 
hart en ziel op zich genomen. Ze probeerde te achterhalen 
wat de bejaarden toekwam, zodat ze hun leven zo goed 
en vreugdevol mogelijk konden beleven. Daarin was ze 
vindingrijk. 
Overste zijnde is ze dit liefdewerk van de Congregatie 
blijven steunen. Haar ervaring, inzicht en betrokkenheid 
hielpen haar ook anderen te steunen om van het werk een 
werk vol van liefde te maken. 
Als portierster was ze gastvrij voor de mensen, die 
het klooster bezochten en schroomde geen moeite om 
het bezoek aangenaam te laten verlopen. De kinderen 
kregen dan haar volle aandacht. Je stond versteld, hoe ze 
met weinig middelen hen gezellig kon bezig houden tot 
vreugde van de kinderen, 101 vreugde van de ouders. 
Onopvallend en weldoend aan velen heeft ze haar leven 
geleefd. 
Waarden en normen waren voor haar geen punt van 
discussie. Ze had ze en beleefde ze in alle situaties. 

Dierbare familie, vanuit het Brabantse land heb ik jullie 
lief en leed gedeeld. Moge mijn voorspraak bij de Heer 
jullie tot zegen zijn, zodat het jullie goed mag gaan. 
Medezusters en personeel, hartelijk dank voor wat jullie 
voor me deden om mijn ongemakken en benauwdheid te 
kunnen doorstaan. Moge Gods zegen met jullie zijn. 

Voor uw aanwezigheid, uw gebed en uw medeleven bij het 
afscheid van zuster Edeltrudi danken wij u hartelijk. 

Zusters Franciscanessen S.F.LC. 
Zuster Jacobia van Ham 
Provinciale Overste 


