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In liefdevolle herinnering aan

Carine Loohuis
Catharina Berendina Maria
✩ Oldenzaal, 24 april 1923
Professie, 30 oktober 1949
† Boxtel, 20 januari 2019
Lid van de Congregatie van Missiezusters
van Onze Lieve Vrouw van Afrika

Carine is geboren in Oldenzaal als dochter van een aannemer.
Vader had een groot bouwbedrijf en wilde dolgraag dat Carine
zijn opvolgster werd. Ze had twee zussen, Diny en Annie, die
momenteel in Amerika verblijft. Na de Mulo deed ze een
boekhoudkundige opleiding, zodat ze in de zaak van haar vader
kon werken. Dit heeft ze enkele jaren gedaan, maar bij haar
groeide het verlangen, na kennismaking met de Witte Paters,
om naar Afrika te gaan. Uiteindelijk besloot ze haar roeping
te volgen en bij de Witte Zusters in te treden. Haar vader had
het hier heel moeilijk mee. Later echter, toen hij zag hoe goed
ze er op haar plek was en hoe haar bestuurlijke kwaliteiten tot
ontplooiing waren gekomen, was hij heel trots op haar.
Eenmaal ingetreden in 1947 en geprofest in 1949, kreeg ze
de zusternaam Jeanne Melanie en haalde haar diploma als
onderwijzeres op de kweekschool van de Zrs Franciscanessen
in Veghel. Na Franse en Engelse taallessen gevolgd te hebben,
werd ze in 1954 benoemd voor Karema in Tanganyika. Daar
stond ze voor de klas op de Upper Primary-school, maar vertrok
al gauw naar Chala waar ze novicemeesteres werd in de lokale
congregatie aldaar. In 1956 werd ze er overste benoemd.

Van ‘60- ‘66 was ze provinciaal overste in Nederland. Tanzania
viel toentertijd nog onder Nederlands bestuur, dus hier kreeg
ze ook de verantwoordelijkheid over. In 1965 nam ze deel aan
het Generaal Kapittel in Rome, wat een verwarrende tijd was
vanwege alle moderniseringen. Toen Tanzania een zelfstandige
provincie werd binnen de congregatie, werd Carine er benoemd
als provinciaal overste. Vanuit haar standplaats in Kipalapala
bij Tabora reisde ze regelmatig naar alle missieposten om de
zusters te ondersteunen. Haar bouwachtergrond kwam hier
goed bij van pas.
Na dit harde werken, keerde ze definitief terug naar Nederland
en werd overste in de communiteit van Mook. Samen met
medezusters Annie van Breukelen en Odile Ramaekers
verhuisde ze in 1976 naar Heerlen, waar ze hielp in de pastorale
zorg en het huishouden deed. Toen Heerlen gesloten werd,
vertrokken ze naar verzorgingshuis Mariëngaarde in Warmond,
waar leden van meerdere congregaties bij elkaar woonden.
Ook de Witte Zusters hadden er een communiteit. Twintig jaar
lang woonde ze hier en was ze een graag geziene bewoonster.
Vanwege het feit dat ze meer zorg nodig had, kwam eind
2014 het moment om naar Boxtel te verhuizen. Na twee jaar
verhuisde ze vanwege voortschrijdende dementie naar de
psycho-geriatrische afdeling waar ze liefderijk werd verzorgd.
Ze heeft hier ruim 3 jaar naar tevredenheid gewoond, al werd
communiceren steeds moeilijker. Ze klaarde op als je haar
een knuffel gaf, dan zei ze ‘fijn’. Ze kon genieten van aandacht
en aanraking. Ze zat in haar eigen wereldje en kon enorm
verlangen naar haar vader en later haar moeder. Dit jaar zou ze
haar 70e professiefeest vieren.
Zelf was ze ‘heel dankbaar voor haar leven in de congregatie’.
Ook wij gedenken Carine met grote dankbaarheid voor wat zij
betekent heeft voor onze congregatie en voor allen die haar
gekend hebben. Zij was een lieve wijze moederlijke vrouw en
haar tijd vooruit. We zijn blij dat Carine nu mag genieten in de
eeuwige vrede bij haar hemelse Vader.

