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In liefdevolle herinnering aan

Maria Margaretha Peters
Zuster Suzanne Marie
✩ Amsterdam, 28 januari 1926
Professie, 25 oktober 1953
† Boxtel, 18 april 2018
Lid van de Congregatie van Missiezusters
van Onze Lieve Vrouw van Afrika
Maria, of Riet zoals ze door haar familie wordt genoemd,
is geboren in een warm, gezellig gezin in Amsterdam.
Zij is de derde van negen kinderen. Haar vader was
bouwinspecteur en zo kwam ze in Apeldoorn terecht,
op school bij de Zrs van de Choorstraat. Later verhuisde
ze weer terug naar Amsterdam. Ze hield van wandelen,
lezen en kon goed leren, zo behaalde ze haar Mulodiploma.
Toen ze, samen met haar zus Truus, ging kennismaken bij
de Witte Zusters, kreeg ze meteen een thuisgevoel. Op
haar 25e trad ze in en koos de naam van haar moeder als
zusternaam: Suzanne Marie. Ze moest erg wennen aan
het kloosterleven, maar zette toch door. Ze haalde haar
onderwijsakte en bereidde zich voor op Afrika. Voordat
ze in 1957 vertrok naar Algiers, overleed haar moeder.
Maria werd genomineerd voor de missiepost in Ndala,
waar ze samenleefde in een internationale communiteit
en lesgaf op de middelbare school. Enige jaren later werd
ze vice-provinciaal van Tanzania. Vanwege ziekte, moest

ze in 1965 terug naar Nederland, waar ze benoemd
werd als overste van Huize Lavigerie en daarna van het
klooster Sancta Monica in Esch. Samen met o.m. Hannie
Jeunink zat ze in het Provinciaal Bestuur.
Toen ze 44 jaar was, werd ze gevraagd om in Frascati,
Rome te komen werken als vormingsleidster voor het
derde jaar. Hier begeleidde ze zusters die enige maanden
op verlof kwamen om zich te bezinnen op hun werk
in Afrika. Deze taak paste Maria als een handschoen,
ze heeft veel zusters begeleid en haar werk en haar
prettige persoonlijkheid werden zeer gewaardeerd.
Voor haar een hoogtepunt in haar leven en een hele
fijne periode met veel internationale vriendschappen
en contacten. Na twaalf jaar vond ze het echter tijd voor
iets anders, ze ging terug naar Tanzania om te werken
op het Economaat van het bisdom in Tabora.
In 1991, op haar 65e, kwam Maria voorgoed terug
naar Nederland. Ze werd econome in het Provinciaal
Bestuur in Boxtel. Als een van de laatsten vertrok ze,
na de verkoop van Sancta Monica, naar het toenmalige
WZC Molenweide in Boxtel, nu Wereldhuis. Hier heeft
ze 13 jaar gewoond, waarvan de laatste 2 jaar op de
pg-afdeling. Zij voelde zich op alle plaatsen en in alle
taken volledig missionaris: “Alles had ik gekregen en bij
elke verandering was ik tevreden dat ik het terug mocht
geven. Op het JA aan al deze uitdagingen is steeds zegen
geweest”.
Maria was een lieve, bescheiden, fijnzinnige en vooral
wijze vrouw die voor veel zusters veel betekend heeft,
zeker in tijden van verandering. Ze was zeer discreet en
kon heel goed luisteren. Maria, we zullen je missen en
wensen je de Eeuwige Vrede bij de Heer.

