
Om ons te herinneren dat leeft bij God 

ZUSTER BLANCA WESSELS 

Zij werd geboren te Harlingen op 23 juni 
1894. 
28 Apri l 1914 deed zij haar in trede in de 
con3regatie van Schijndel, waaraan ze zich 
voor het leven verbond op 26 aug. 1917. 
Zij stierf in het St. Barbaraklooster te Wij
bosch op 20 apri l 1978. 

De laatste levensjaren van Zuster Bianca 
werden verduisterd door de lasten, d ie haar 
hoge leeftijd met zich bracht. Lichamelijk 
en geestelijk heeft zij de achteruitgang 
van haar levenskracht pijn lijk ervaren. De
genen, d ie haar ontmoetten, zagen slechts 
'n sc:1im van de sterke vrouw, die ze in 
haar leven geweest is. 
'n Sterke vrouw, d ie hoge eisen stelde aan 
zichzelf en aan haar omgeving, die ge
stimuleerd werd door haar werkkracht en 
kreativi teit. 
Velen van ons kennen haar uit de tijd dat 
ze verantwoordelijkheid droeg voor het on
derwijs in Wijbosch en Losser. We herinne
ren ons hoe zij door haar en thousiasme als 
onderwijzeres en hoofd der school anderen 
steeds nieuwe mogelijkheden deed zien. 
Na haar pensionering bouwde ze het Wel
fare-werk op bij de bejaarden in Den Hel
der. Ze maakte daarvan een nieuwe taak, 

gezegend als ze was met haar talenten 
voor ' t fijne naaldwerk. Ook het onderwijs 
bleef ze behartigen, waar 't van haar werd 
gevraagd. 
Daarenboven was Zuster Bianca 'n toege
wijde religieuze d ie uit het volhardende 
gebed haar kracht putte voor het vele, wat 
haar te doen stond. Ze w ist waarvoor ze 
gekozen had en ze hield d ie lijn in haar 
leven aan, kordaat en zonder veel twijfel . 
Nooi t echter oordeelde ze over anderen 
d ie voor zichzel f 'n andere weg zagen: 
Metterdaad toonde ze, welke haar opvat
tingen en haar geloof waren . 
Heer God, neem nu uw dienares Bianca 
op in uw vrede. Verl icht haar en schenk 
haar de oude he lderheid terug, nu zij is 
heengegaan door het duistere dal van het 
lijden. Moge zij gekroond worden met de 
luister van de volkomen mens. 

Ik bezweer voor hel aanschijn van God 
en van Jezus Christus, d ie levenden en 
doden zal oordelen bij zijn verschijning en 
bij zijn koningschap : verkondig het woord, 
dring aan te pas en te onpas, weerleg, 
berisp, bemoedig, in één woord, geef on
derricht met groot geduld. 
Ik heb de goede strijd gestreden, de wed
loop volbracht, het geloof bewaard. 

2 Tim. 4, 1 e.v. 




