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Uw gebed wordt gevraagd voor 

ZUSTER MARIA AGATHA 
Adriana Elisabeth Wagemans 

ZIJ ontving de doopgenade op 10 april 1881 te 
Roosendaal. Zij wijdde zich aan God door 
geloften op 6 jun i 1909 bij de zusters Francis· 
canessen van St. Anna te Oudenbosch en gaf 
haar onsterfelijke ziel aan haar Schepper terug 

op 15 Juni 1975 na gesterkt te zijn door 
het H. Sacrament der zieken. 

Onze Heer Jezus Christus is ons met zijn ver
lossingswerk voorgegaan In "dienstbaarheid en 
soberheid" . 

Wij zijn als kinderen van God onze Vader en 
als broeders en zusters van Jezus Christus ge· 
roepen om aan dat verlossingswerk mee te 
werken en door onze christelijke levenshouding 
deze opgave waar te maken. 

Wij zullen dit moeten doen zoals Christus het 
heeft gedaan: door "dienstbaarheid en sober
heid". 

Onze dienstbare Zuster Agatha heeft de roeping 
van God met volledige overgave aanvaard en 
uitgevoerd. iedereen getuigt van haar, dat zij 

l' 

een leven lang dienstbaar is geweost en so~er 
heeft geleefd en dat zij nooit zichzelf heeft 
gezocht. Dat was haar offerleven, dat zo in 
eenvoud door gebed en meditatie heeft ver· 
sierd. Ze had geen "dank Je wel" nodig. Ze 
vertrouwde op God, die haar wel zou geven 
w:it haar toekwam. Onze goede en blijde Zu~ter 
Agatha kon het kruis van haar langdurig ziek· 
bed aanvaarden zoals haar Bruidegom Jezus 
Zijn Kruisweg heeft aanvaard. 

Ze was zeer dankbaar voor de liefde en zorg. 
voor de goedheid en vriendschap, die zij van 
haar medezusters en haar dierbare familie 
mocht ontvangen en ni et het minst voor allen. 
die haar gedurende het lange verblijf in het 
ziekenhuis en thuis hebben verzorgd en ver· 
pleegd. 

Ze is nu thuis bij de Vader ...... en van daaruit 
dankt zij iedereen en allen die haar diorbaar 
zijn. Bidden wij voor onze dl erbare Zuster 
Agatha, dat zij voor altijd bij God mag zijn. 

Voor Uw blijken van belangstelling bij het over· 
lijden van onze lieve mede-zuster en tante 
danken wij U hartelijk. 

Namens de congregatie: 
Zr Hortensia van Regenmortel 
en namens de familie : 
Th. J. Ossenblok Vromans 




