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In dankbare herinnering aan

Anneke (Anna Maria) van Bakel
Zuster Mariëta
✩ Eindhoven, 22 december 1929
Professie, 1 mei 1953
† Eindhoven, 7 februari 2018
Lid van de Congregatie van Missiezusters
van Onze Lieve Vrouw van Afrika

Zuster Anneke is geboren in Eindhoven in een groot
gezin met zes broers en acht zussen. Haar vader werkte
bij de Nederlandse Spoorwegen als wisselwachter.
Zij had hier goede herinneringen aan, vooral aan de
uitstapjes met de trein.

Anneke heeft, na haar opleiding in Algiers en Esch, zo’n
15 jaar als missionaris in Tanzania doorgebracht. Zij
ging naar Ndala, waar ze les gaf aan de huishoudschool
en de mensen in de dorpen bezocht. Ze vond dit heel
fijn om te doen. Later heeft ze nog in Mwanza, Usongo
en Mpanda gewerkt, vaak in de keuken en om naailes
aan vrouwen te geven.
In 1972 keerde ze terug naar Nederland. Vervolgens
werd ze benoemd voor de keuken en de huishouding
in Vorstenbosch en in Heeswijk-Dinther. Nadat ze een
opleiding voor pedicure en geriatrie had gevolgd,
bleef ze haar diensten aan oudere zusters aanbieden,
hier was ze heel blij mee. Ook reed ze auto, waardoor ze
alle huizen afkon. Ze heeft 20 jaar in Reuver gewoond,
samen met haar medezuster José Jansen. Toen het
huis in Reuver werd gesloten, verhuisden ze samen
naar Klooster Terhaghe in Eindhoven, waar ze vanaf
2001 woonden. Al die tijd is Anneke zich intensief om
José blijven bekommeren, iedere dag speelden ze
samen een potje scrabble.
Anneke vond het soms moeilijk zichzelf uit te drukken
en zei zelf dat ze een grote drempelvrees had, wat
voor haar echt een obstakel was. Ze hield enorm van
handwerken en genoot erg van het contact met haar
familie op de zussendagen. Moge Anneke nu rusten in
de Eeuwige Vrede van haar Heer.

