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In liefdevolle herinnering aan

Johanna Hendrika 
van der Heijden
Zuster Maria Aloysia

✩ Beek en Donk, 28 augustus 1934
Professie, 15 augustus 1958

† Boxtel, 27 juli 2022

Lid van de Congregatie van Missiezusters  
van Onze Lieve Vrouw van Afrika

Johanna was de oudste uit een Brabants boerengezin met 
zes kinderen. Na de landbouwhuishoudschool, hielp ze 
al snel thuis en op de boerderij mee. Na het overlijden 
van haar moeder, zorgde zij voor het gezin. Ze nam dus al 
vroeg verantwoordelijkheid op zich en dacht: “Wat ik niet 
kan, dat leer ik wel.” 

Met dit vertrouwen en een diepe liefde voor geloof en 
missie, meldde zij zich op 22-jarige leeftijd aan bij de 
Witte Zusters. Hun eenvoud en gerichtheid op Afrika 
spraken haar zeer aan. Na haar eerste professie in 1958 
en het internationale jaar in Algiers, keerde ze terug naar 
Boxtel voor verder huishoudkundig onderwijs en naar 
Liverpool om Engels te leren. Haar benoeming voor 
Malawi was in 1962, waar ze eerst de Bantoetaal leerde. 
Ze werd hier hoofd van de huishoudschool en overste 
van twee opeenvolgende communiteiten. In ’69 moest ze 
helaas terug naar Nederland voor een zware rugoperatie. 
Na revalidatie en extra scholing, keerde ze tot haar grote 
geluk in ’73 terug naar Malawi als provinciaal econoom. 

Drie jaar later werd ze benoemd in Rome als Generaal 
Econoom voor de gehele congregatie wereldwijd. Hier 
heeft ze gedurende 20 jaar veel internationale contacten 
opgedaan en diverse hervormingen doorgevoerd. Naast 
Engels en Frans leerde ze hier ook Italiaans. In ’97 werd 
ze gevraagd om overste te worden in Frankijk om in drie 
jaar tijd het verzorgingshuis aldaar over te dragen aan 
een lekendirecteur. Vervolgens werd ze gevraagd om 
provinciaal econome te worden van Canada, Amerika 
en Mexico. Dit heeft ze vijf jaar tot volle tevredenheid 
gedaan. 

In 2006 keerde ze terug naar Boxtel en werd regionaal 
econoom en overste van de communiteit Molenwiek. 
Hier kwijtte ze zich wederom vol toewijding en 
verantwoordelijkheidsgevoel aan haar taak, samen 
met haar adviseurs, boekhoudster Nanny en later de 
lekencoördinator. In 2015 droeg ze dit werk in zijn geheel 
over aan Nanny, die benoemd werd tot lekeneconoom, en 
kon ze eindelijk met pensioen. In 2018 verhuisde ze naar 
het Wereldhuis, net zoals de rest van de Molenwiekers. 

Johanna had het fysiek niet altijd gemakkelijk, haar 
conditie maakte dat ze vaak pijn had. Ze sloeg zich 
hier dapper doorheen en bleef nauwgezet alles 
van de Congregatie volgen. Haar mening bracht ze 
weloverwogen en goed doordacht ter sprake. Haar angst 
om ooit in een rolstoel te belanden werd uiteindelijk 
bewaarheid. In de loop van dit jaar kreeg ze steeds 
meer problemen met haar benen en had vooral op 
het laatst veel verzorging nodig. Na een kortstondig 
ziekbed is ze rustig overleden in aanwezigheid van een 
medezuster.  Lieve Johanna, dank voor alles wat je voor 
de Congregatie hebt gedaan. Dat je mag rusten in de 
Eeuwige Vrede van de Heer.


