
ZUSTER MARIE PRAXEDES 

ALEIDA GERARDINA ZUNNEBELD 

Geboren te Heino op 25 maart 1915. Ingetreden 
te Boxmeer in de Congregatie van de Zusters van 
Julie Poste! op 2 februari 1938. 
Geprofest te Boxmeer op 9 september 1939. 
Haar leven bewust in Gods handen leggend, is zij 
gestorven op 28 mei 1997. 
31 Mei 1997 hebben wij haar te ruste gelegd op 
het kloosterkerkhof te Boxmeer. 

"Vader in uw handen beveel ik mijn geest. Het is 
een grote genade snel te kunnen sterven, dan nog 
langer te moeten leven met weinig adem." 

Zuster Marie Praxedes wilde dat deze woorden op 
haar gedachtenisplaatje zouden worden gezet. Zij 
alleen wist hoe zwaar " leven met weinig adem" 
kan zijn. Haar familie en medezusters konden dit 
alleen maar vermoeden. 
Voor iedereen toonde zij belangstelling en zorg in 
kleine dagelijkse bezigheden en attenties en zij had 
geregeld telefonisch contact met haar fami lie. Bij 
de jaarlijkse familiereünie was ze met heel haar hart 
aanwezig. Haar medezusters konden op haar 
rekenen voor elke dienst die in haar vermogen lag. 
Nooit zou ze een gebedsdienst overslaan. Zij hield 
van Maria-iconen en bad dagelijks de rozenkrans. 

Onder haar kussen legde zij een relikwie van de 
H. Maria-Magdalena Poste!. 
Haar trouw aan de geest van onze congregatie 
bleek ook in haar soberheid en onzelfzuchtigheid. 
Ze kon soms duidelijk zeggen waar het op stond, 
als iemand niet in die geest sprak of handelde. 
Ze las veel en vertelde daarover aan de anderen. 
Maar • zoals ze zelf zei • ze kon "niet alles bij· 
benen wat er te lezen was". 
Zij was heel zorgzaam en een mens van de klok. 
Elke dag herinnerde zij een groepsgenote aan dag, 
datum en activiteiten. Dagelijks liep ze de tuin in 
naar de herten en eenden, zelfs als er veel wind 
stond. Ze verzorgde trouw het graf van een mede· 
zuster, want dat had ze beloofd. 
De middag voor ze stierf, heeft zuster Marie 
Praxedes nauwkeurig alles geregeld wat zij wist dat 
nodig zou zijn: het klaarzetten voor het sacrament 
der zieken, een groet, een tekst. Zo wilde zij voor· 
komen dat anderen teveel belast zouden worden. 
Het is wonderlijk hoe iemand zo lang zo volop kon 
leven met maar zo weinig adem! 
Nu heeft zij Leven in overvloed. 

Wij danken u voor uw medeleven en belangstel· 
ling bij het overlijden en de uitvaart van zuster 
Marie Praxedes. 

Zusters van Julie Poste! 
Familie Zunnebeld 




