
In dankbare herinnering aan 

ZUSTER THEODOSIA 
Cornelia Alida Waasdorp 

Zij is geboren op 3 november 1909 te Sassenheim, 
ingetreden in de Congregatie van de Zusters van 
Julie Postel op 20 september 1926 te Boxmeer en 
geprofest op 6 augustus 1928 in het Moederhuis 
van de Congregatie, de Abdij in Saint Sauveur te 
Vicomte. Zij overleed op 19'juli 1999 te Boxmeer en 
werd op 23 juli te ruste gelegd op ons kloosterkerk· 
hof. 

In de verhalen van medezusters die hebben geleefd 
en gewerkt met zuster Theodosia komt zij naar vo· 
ren als iemand die iedereen van dienst wilde zijn, 
die geen onderscheid maakte tussen mensen, die 
eerlijk en rechtuit haar mening gaf. Radicaal zijn, 
geen onrecht dulden, opkomen voor anderen en 
verwachten dat anderen net zo proper zijn als jijzelf, 
kan tot moeilijkheden leiden. Als zuster Theodosia 
daarin te ver was gegaan, wilde ze dat wel erken
nen en medewerkers konden zelfs daarover met 
haar lachen. 
Zij ging zich terugtrekken toen anderen het zware 
werk van haar moesten overnemen. 

Een tijd lang vulde zij haar vrije tijd met het maken 
van poppen, maar haar eenzaamheid nam toe. 
In de laatste jaren had zuster Theodosia weinig 
aandacht meer voor haar omgeving. Maar eenvoud 
en blijheid bleven kenmerkend voor haar. 
Liedjes uit de oude doos zong ze op haar manier 
mee. Marialiedjes kende ze van buiten. Vaak had 
ze haar rozenkrans in de hand. 

Zij overleefde haar naaste familie. Door het langdu· 
rig proces van geestelijk en lichamelijk achteruit 
gaan, werd het contact met haar familie steeds 
moeilijker. 

Het heel onverwacht overlijden van zuster 
Theodosia overviel ons. Ze had zelf nog met een 
rijmpje aangegeven dat ze naar bed wilde, en toen 
was haar aardse leven heel snel voorbij . 

Dat zij nu mag ervaren hoe goed het is om in Gods 
vrede te rusten. 

Wij zijn dankbaar voor uw medeleven en belang· 
stelling tijdens de ziekte en bij het overlijden van 
zuster Theodosia. 

Zusters van Julie Poste!, Boxmeer 
Familie Waasdorp 




