‘Zoals Gij Mij in de wereld gezonden hebt zo zend Ik hen in de wereld,
en omwille van hen wijd Ik Mij aan U,
opdat ook zij in de waarheid aan U toegewijd mogen zijn.’
Johannes 17: 17-19

Hierbij delen wij u bedroefd mee dat op 99-jarige leeftijd is overleden onze medezuster,
tante en medebewoonster

Johanna Senten
Zuster Christini
¶ Gaanderen, 5 januari 1919

† Nuland, 10 juli 2018

Lid van de Congregatie van Missiezusters
van Onze Lieve Vrouw van Afrika
Als er iemand een vrouw van eenvoud en soberheid was, dan was het Zuster Jo wel.
Zij hoefde nooit iets voor zichzelf, was altijd voor anderen in de weer. Breien, naaien,
rolstoelen duwen, aandacht voor medezusters enz. Een voorbeeld voor anderen en een
‘parel van God’. Ze wilde graag de honderd nog halen, maar helaas is dat niet gelukt en
is zij na een kort ziekbed rustig op haar kamer in Jozefoord overleden. Ze was al lange
tijd moe en had nergens meer behoefte aan.
Jo kwam in 1947 bij de Witte Zusters en heeft zo’n 40 jaar in Burundi gewerkt, alsmede
korte tijd in Rwanda en Congo. Ze sprak heel goed de taal en had daardoor nauw contact
met de lokale bevolking, waardoor ze erg geliefd was. Mama Jo noemde ze haar. Jo hield
zich voornamelijk bezig met parochiewerk, catechisatie, huishoudelijk werk en later met
vluchtelingen. In 2002 kwam ze voorgoed terug naar Nederland en vond een plekje in
Nuland, waar ze zich erg thuis voelde.
We zullen onze Jo zeer missen en bidden dat zij mag rusten in de Eeuwige Vrede van de
Heer.
Namens de Missiezusters van OLV van Afrika
Marina van Dalen (coördinator)
Achterberghstraat 20
					
5281 AB Boxtel 					

Familie Senten
St. Jozefoord,
Nuland

De Plechtige Eucharistieviering vindt plaats op woensdag 18 juli 2018 om 10.45 uur in
de kapel van Woonzorgcentrum St. Jozefoord, Duyn en Daelseweg 15, 5391 EC Nuland.
Aansluitend is de koffietafel aldaar in de Parkzaal.
Vervolgens gaan we voor de teraardebestelling naar Begraafplaats Munsel, Kastanjelaan 1,
5283 WE Boxtel. U kunt een half uur voor de viering nog afscheid nemen van Zuster Jo
in de rouwkamer van St. Jozefoord.

