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In liefdevolle herinnering aan

Zuster Divéra

Anna Maria Hauwert
✩ Wervershoof, 29 mei 1926
Professie, 11 februari 1954
† Eindhoven, 8 augustus 2018
Lid van de Congregatie van Missiezusters
van Onze Lieve Vrouw van Afrika
Geboren in de Wieringermeerpolder in een tuindersgezin met twee jongens en drie meisjes, was Zr Divéra
de een na jongste thuis. Ze heeft hier een hele mooie
fijne jeugd gehad, ondanks de crisisjaren en daarna de
oorlogstijd. Het gezin hielp veel mensen uit Amsterdam
e.o. met voedsel en onderdak de oorlog door, totdat ze
zelf moesten evacueren omdat de dijk was opgeblazen.
Als 4-jarig meisje voelde ze al een grote liefde voor
Christus. Ze had twee heerooms als missionaris in
Flores, waardoor ze zich aangetrokken voelde tot ‘arme
mensen’. Opgeleid als verpleegster kwam ze in 1952 bij
de Witte Zusters in Maarn, en later in Esch, terecht. Ze
was zeer gedreven om mensen te helpen en hen te laten
kennismaken met Onze Lieve Heer, zoals ze altijd zei. In
1955 ging ze naar Tanzania en werd benoemd in een
ziekenhuis in Kagondo.

In de jaren daarna heeft ze nog diverse aanvullende
opleidingen gedaan, zoals de laborantenopleiding,
de opleiding voor B-verpleegkundige in Venray en de
docentenopleiding in Nijmegen. Al deze kennis werd
gebruikt in haar werk als hoofd van het laboratorium
en later als directrice van de verpleegkundigenopleiding
in Mwanza. Ook heeft ze nog gestudeerd in Engeland
voor godsdienstonderwijzeres. Dit laatste werk vond ze
het mooist: jongeren voorbereiden op de sacramenten,
maar ook haar werk als docente: Tanzanianen opleiden
om met psychische ziektes om te gaan, ontstaan door
malaria en anderszins.
Na 31 jaar in Tanzania, ging ze in 1996 terug naar
Nederland. Hier ging ze in Sterksel voor de oude
zieke zusters zorgen. Vanuit de communiteit van
’s-Hertogenbosch heeft ze zes jaar in de parochie
gewerkt: m.n. zieken bezoeken en vrijwilligerswerk met
dak- en thuislozen. In 2004 verhuisde ze naar Klooster
Terhaghe in Eindhoven. Hier voelde ze zich erg thuis
samen met haar medezusters en de zusters van Liefde
van Gent.
Divéra was heel gedreven en perfectionistisch in haar
werk, vol ijver en toewijding. Ze was God zeer dankbaar
voor Zijn hulp en leiding in haar leven. De eucharistie
vierde ze dagelijks vol vreugde. Haar latere ziekte
maakte dat Divéra niet altijd gemakkelijk was in de
omgang met anderen. Zelf leed ze hier zeker zo onder
als haar omgeving. Achterdocht en wantrouwen in
combinatie met haar karakter, maakte haar het leven
soms erg lastig. Ondanks haar lijden, hopen wij dat ze nu
de Eeuwige rust heeft gevonden bij haar geliefde Heer.

