
Ter herinnering aan 

ZUSTER DOMITILLA VALKERING 

die op 16 januari 1976 In het Sint Barbara
klooster te WIJbosch-SchlJndel, na een 
ziekbed van ruim 12 jaren, In volle over
gave aan God• liefde, Is overleden. 
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MARIE VALKERING werd op 26 november 
1897 te Limmen N.H. geboren. Op 24-jarige 
leeftijd trad zij toe tot de Congregatie van 
de Zusters van Liefde te Schijndel. Op 6 
februari 1927 legde ze in deze kloosterge
meenschap haar eeuwige geloften af. 

' Dankbare tevredenheid kenmerkte heer 
handel en wandel. Hoewel van nature ge
neigd tot eenzelvigheid, wist zij daar bo· 
vanuit te stijgen door bewust open te staan 
voor andermans lief en leed Zo heeft zij 
aan velen vooral aan bejaarden, veel 
vreugde en troost gebracht. Toen ze zelf 
ziekelijk en hulpbehoevend werd, wist zij 
zich volkomen 111 de hand te houden om 
niemand tot overlast te zijn. Ze bleef te· 
vreden en dankbaar tot het laatste toe. Dit 
beeld willen we van haar vasthouden als 
een s tuk inspiratie voor moei lijke uren en 
dagen. Moge God haar vergelden met de 
rust van Zijn eeuwige vrede 

"Mijn God, mijn Heer, U wil ik zingend 
eren, 
Uw Naam verheffen tot in eeuwigheid, 
U zegenen tolang mijn dagen keren, 
iedere dag, die mij Uw heil bereidt. 
Groot zijt Gij Heer, en nimmer te 
doorgronden. 
Uw heerlijkheid gelijk wordt niets ge
vonden: 
eeuwig geprezen zij Uw majesteit. 
Gij zijt getrouw aan wat Gij hebt ge
!>proken. 
Git al Uw werken ziet Uw liefde ons aan: 
die van verdriet en rampspoed 1ijn ge
broken 
richt Gij weer op en doet G ij juichend 
gaan. 
Geen oog of het blijft hongerend alle 
dagen 
U zoeken, Heer, want Gij blijft voedsel 
dragen: 
Gij hebt ons overvloedig welgedaan ..... " 
Ja, vol liefde, H eer, voor Uw getrouwen 
zijt Gij en boosheid weert Gij van hun 
baan. 
Uw zorg laat hen Uw hoogste heil aan
schouwen: 
zij mogen heilig bij U binnengaan. 
Daarom blijf ik U eeuwig eer bewijzen, 
moet alles vlees u,, Naam, U1,1, glorie 
prijzen. 
Hoor, H eer, het loflied van Uw schep
ping aan". 

(Psalm 144. vert. G. Smit) 




