
"Tot U blijf ik roepen, o Heer 
U. dte ik mocht noemen, 

mijn schuilplaats' 
Psalm 142. 6 

Bij gebed en Eucharistie moge 
in dankbare herinnering 

onder ons voortl even 

Zuster M. RICHMUNOA 
Elisabeth Werries 

Z1J werd geboren te Lechttngen (Old.) op 
:!ó ma:m 1903. 4 september 1929 deed zij 
11a::ir intrede In de congregat ie van de 
Zusters Franciscanessen te Thuine. 
Op 19 maart 1932 legde zij haar eerste 
professie af en op 18 december 1936 deed 
zij haar eeuwige professie. 
In mei van dit jaar vierde zij haar Gouden 
Profess:efeest. 
Na voorz.en te zijn van het Sacrament 
van de ziekenzalving stierf zij op 21 juli 
1981 te Osnabrück (Old.) 
Zij werd 23 Juli 1981 begraven op het 
k loosterkerkhof van de St. Nicolaasst1ch· 
tlng te Denekamp. 

Na haar professie kwam Zuster Richmunda 
naar Nederland Zij ging toen naar Apel· 
doorn, waar zij een jaar behulpzaam was 
In de verp leging. In 1933 kwam zij naar 
Enschede om de verpleegstersopleiding 
te volgen. Hier was zij 36 jaar werkzaam, 
waarvan ruim 30 jaar op de ktnderafdeling. 
Naast deskundige verpleging van de kin
deren muntte zij uit door grote zorg en 
toewijding, door vo lledige inzet voor deze 
moeilijke en verantwoordelijke taak. 
Niets was haar te veel, wanneer het ging 
om het welzijn van de zieke kinderen. 
De Jongere verpleegsters ging zij voor in 
st ipte regelmaat en zorg. Zij leerden van 
haar niet al leen een goede verzorging, 
maar ook zullen zij ervaren heb'ben, dat 
Zr. Richmunda van de kinderen hield en 
dat deze liefde haar toegewi1d en zorg
zaam deed zijn 
Zowel doktoren als ouders stelden ver
trouwen in haar wijs oordeel, door erva
ring verkregen. 
In 1969 bereikte Zr. Richmunda haar pen
sioengerechtigde leeftijd en moest zij de 
z1ekenverplegtng vaarwel zeggen. 
Enkele jaren nog verzorgde zij een hulp
behoevende dame in Enschede. 

In 1975 mocht ze gaan genieten van een 
rustige levensavond in de Molenkamp te 
Oldenzaal. Heel geleidel1Jk echter ging 
haar gezondheid achteruit en doordat zij 
slecht hoorde werd haar leven wat een
zamer, al ontbraken hulp en meeleven van 
de zusters niet. 




