
In dankbare hennnermg aan 

ZUSTER ELISA 
Grada Johanna Jacoba Tiggeloven 

Geboren te Meddo gem: WinterswiJk op 9 juni 1916. 
Ingetreden te Boxmeer in de Congregatie van de Zusters 
van Julie Poste! op 22 september 1932 
Geprofest op 13 augustus 1934 m de Abdi1 te Saint 
Sauveur te Vicomte (Frankrijk) 
Door God tot zich geroepen op 21 maart 1997 in het 
Moederhuis te Boxmeer en op 26 maart d. a.v. hebben 
wij haar te ruste gelegd op het kloosterkerkhof aldaar 

Zij werd opgeleid tot verpleegster m het Gerardus 
Majella z1ekenhu1s te Hengelo en ontving in 1942 haar 
diploma. met toevoeging van een kraamaantekening in 
1947. 
Gedurende vijfenvijftig 1aren heeft z11 haar onschatbare 
gaven en krachten gegeven aan het speciale werk van 
de Congregatie· de verzorging van zieke medemensen 
Haar werk1errem lag vooral in het Oosten van het land: 
Hengelo. Losser. Groenlo. Zevenaar en Boxmeer. 
Niet alleen heeft zij voor de ziekenzorg haar grote ver
diensten betoond. maar ook met haar gevoel voor ge
meenschap en samenwerking. heeft zij als Overste op 
diverse plaatsen. de Congregatie gediend met liefde voor 
stncte observantie. 

Met ontembare energie heeft zij alles aangepakt. waar 
ze voor kwam te staan. of dat nu een belangrijk. of al· 
leen een noodzakelijk karweitje was. 
Zij wilde alles doen wat van een zuster. levend in een 
gemeenschap, gevraagd wordt 
De moeilijkheid was dat haar geest sterker was dan haar 
lichaam. Zij was nogal eens ziek en heeft verschillende 
operaties moeten ondergaan. 
Zij heeft echter met moed en optimisme dit alles ver
dragen en was niet zonder meer bereid om de raad van 
haar medezusters- om het wat kalmer aan te doen
direct op te volgen. 
Zij hield van haar medemensen die zij als verpleegster 
verzorgde. maar ook van haar medezusters. die z11 hielp 
zoveel zij kon. 
Zij had een hechte band met haar familie. die zij altijd 
gastvn1 ontving. 
Haar hart ging uit naar de natuur en was altijd bezig 
~et bloemen en planten. Maar bovenal hield zij van God. 
die ZIJ m mens en natuur ontmoette en die zij zo gaarne 
bezocht in de kapel. 
Ook al viel haar "op latere leeftijd" de gang naar die 
plaats nog zo zwaar. niemand kon haar tegenhouden. 
Wij z11n God dankbaar haar gekend te hebben. 

Voor uw belangstelling en medeleven IJJdens haar ziek
te en b11 het overlijden zeggen wi1 U harteliJk dank. 

Zusters van Julie Pastel 
Familie Tiggeloven 




