
Wilt in uw gebeden gedenken en in dankbare 
herinnering houden 
·· t Zuster Maria Liguorio 

(Anna Maria Screever) 
van de Congregatie van Zusters van Sint Jozef 
Amersfoort. 
Zij werd geboren te Haaksbergen op 7 februari 1892 
en trad op 4 september 1912 in bij de Zusters van 
Sint Jozef. Na volbracht noviciaat deed ze haar 
professie op 14 december 1914 in het moederhuis te 
Amersfoort. Op 25 november 1981 overleed zij in 
het verzorgingshuis Sint Jozef te Stad Delden in het 
70-ste jaar van haar professie. 

De dierbare overledene heeft een zeldzame staat van 
dienst voor haar kloostercongregatie mogen verrich
ten. Na haar eerste standplaatsen in Amersfoort en 
Harderwijk kreeg ze in 1930 de opdracht in Bunnik 
een klooster te stichten, ze werd er de eerste overste. 
Van nu af aan zal ze ononderbroken in verschillende 
huizen van de congregatie overste blijven tot 1965. 
Ze deed het in gehoorzaamheid en als trouwe diena
res van de aan haar verantwoording toevertrouwde 
medezusters, strikt van observantie maar met liefde 
voor de persoon. ,.Ik heb haar nog nooit kwaad ge
zien" getuigt een medezuster. Dit lange leven over
ziende vinden we er in terug wat de kleine hl. There
sia van Lisieux schrijft in haar dagboek: ,.Jezus, ik 
vraag u alleen de liefde, de liefde zonder beperking, 
zonder 11:rens. Want er is hier op aarde maar één 
zaak te doen: Jezus lief te hebben en hem bemind te 
maken". Daarom bleef ook haar dienst aan de liefde 
niet besloten binnen de kloostermuren. Liefde sluit 

niemand uit, trotseert ook gevaren. De oorlogsjaren 
1940/ 45 eisten hulp voor onderduikers en onder
grondse beweging, voor de vervolgde joodse ge
meenschap. Ongeweten van anderen heeft zuster Li
guorio velen geholpen. God moge de dierbare over
ledene belonen voor alles wat zij voor medemensen 
in en buiten het klooster heeft gedaan. Vanaf 1963 
vertoefde zij in St. Elisabeth en St. Jozef te Delden, 
de laatste jaren liefdevol verzorgd in St. Jozef. Hier 
is zij gestorven in volle overgave en verlangend naar 
haar Verlosser in de kring van haar medezusters. 
"Gelukkig de mens die vroom in het klooster heeft 
geleefd en er zalig is gestorven". (Thomas à Kempis) 
Onze Vader · Weesgegroet. 

Moge zij rusten in vrede. 
De uitvaartliturgie werd gehouden op 30 november 
1981 in de kapel van St. Jozef te Delden, waarna 
haar lichaam werd te ruste gelegd op het r.-k. kerk
hof aldaar. 

Allen die hieraan hebben deelgenomen en de over
ledene ook verder in hun gebeden gedenken, zeggen 
wij van harte dank. ' 

Bestuur en Zusters 
van St. Jozef Amersfoort 


