


In onze dankbare herinnering zal blijven leven 

ZUSTER SABINA 
Elisabeth Aleida Albertina Schenk 

Op 18 oktober 1914 werd zij in Aalten geboren. Zij trad 
in bij de Zusters van Julie Postel te Boxmeer op 2 juli 
1932 en ze sprak haar geloften uit op 8 mei 1934 in 
Boxmeer. Op 29 oktober 2002 is zij overleden. 
Op 1 november hebben we haar op ons kloosterkerk
hof in Boxmeer ter ruste gelegd. 

God alleen voldoet. 
Laat door niets u verstoren, 
door niets u beangstigen. 
Alles gaat immers voorbij. 
Alleen God verandert nooit. 
Het geduld brengt alles terecht. 
Wie God bezit, heeft niets tekort, 
want God alleen voldoet. 

Teresa van Avila 

Zuster Sabina heeft deze tekst uitgezocht. Als woorden 
van een ander je treffen, moet er iets in jezelf zijn dat 
daaraan beantwoordt. Tegen deze achtergrond mogen 
wij haar leven beschouwen. Wij zien de buitenkant en 
kunnen nu vermoeden wat voor zuster Sabina de dra
gende kracht van haar leven was. 

Ze was altijd vriendelijk en opgewekt. Tot het laatsfe 
toe wilde zij feest maken van de gelegenheden die zich 
voordeden. Haar 70-jarig kloosterfeest en haar 88• ver
jaardag waren zulke gelegenheden waarbij ze familie 
en kennissen om zich heen wilde zien. Van bezoek en 
telefoongesprekken kon ze genieten. Zo kennen wij 
zuster Sabina. 
Zij voelde zich sterk betrokken op de communiteiten 
waarin ze heeft geleefd. Ze was vol belangstelling voor 
haar medezusters en de mensen om haar heen en ze 
onthield ook wat haar werd verteld. 
Huishoudelijke taken, oppassen bij de kleintjes van de 
bewaarschool, zuster Sabina deed het met goede zin. 
Waar zij in een bejaardenhuis heeft gewerkt, stond ze 
klaar voor de bewoners. Die mochten haar ook graag. 
De laatste jaren kon zij zich moeilijk verplaatsen, maar 
vanuit haar mooie kamer in Beltrum had ze uitzicht op 
een straat waar veel gebeurde. Behalve deze afwisse
ling besteedde ze ook tijd aan handwerken. 
Onopvallend en vaak op de achtergrond, heeft ze veel 
betekend voor de congregatie en voor mensen in haar 
omgeving. Wij blijven haar gedenken. 

Wij danken allen die hebben meegeleefd in de laatste 
levensjaren en bij het overlijden van zuster Sabina. 
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