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Ter vrome nagedachtenis aan 
ZUSTER M. JEROMA 

(Johanna Schouten) 
van de Congregatie v.d. Zusters v. 0 . L. Vrouw 

te Amersfoort. 

Ze werd geboren te Valburg op 8 a pril 1890. en 
werd als postulante aangenomen op 5 mei 1911. 
Z e legde haar Gelofte af op 17 augustus 1913. 
Ze overleed te Lobith in de morgen van de 9e okt. 
1961. na voorzien te zijn van de Sacramenten der 
Stervenden. De Plechtige Uitvaart had plaats op 
12 oktober d.a .v. waarna haar stoffelijk overschot 
werd bijgezet op het R.K. Kerkhof aldaar. waar 

het wacht op de opstanding. 

Met Moeder Jeroma is een hoogstaande vrouw, 
een diep-religieuse ziel en een beminde Overste van 
ons heengegaan. De mensen in het dorp zullen haar 
niet hebben opgemerkt, ze bleef altijd bescheiden 
op de achtergrond. Maar binnen de muren van het 
Klooster waren haar voorbeeld en haar goedheid 
een brandende lamp, voor ieder die er zijn ogen 
niet voor wilde sluiten. Wat heeft ze veel werk 
verzet in haar leven. wat heeft ze haar talenten al~ 
t ijd met liefde ingezet, voor de verfraaiing van Gods 
huis en de Liturgische gewaden. wat heeft ze altijd 
dicht bij God geleefd. 
Haar strikte rechtvaardigheid maakte het haar vaak 
moeilijk. Ze wilde niemand te kort doen, en nie
mand uitsluiten van haar moederlijke bezorgdheid. 
e~ zeker niet haar zorgenkinderen. Tegen één ding 
was· ze niet opgewassen ; liefdeloosheid en onwil 
legden haar handen lam. 
Toen ging haa r levensvlammetje lager en moeilijker 
branden, totdat haar oude hart brak, moe van het 
zorgen en worstelen. In de morgen van de 9e okt. 
heeft God haar geroepen in het eerste licht van de 
nieuwe dag. Toen is Maria gekomen en voerde 
haar langs een pad van sterren naar huis. waar ze 
haar eenvoudige, eerlijke leven in Gods handen 
heeft teruggelegd. 

Zij ruste in vrede. 

Jac. Geurds. koster. Lobith 


