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In liefdevolle herinnering aan

Lucia Marie Glissenaar
Geertruida Catharina
✩ Willescop, 14 december 1926
† Etten Leur, 11 november 2019
Lid van de Congregatie van Missiezusters
van Onze Lieve Vrouw van Afrika
Zuster Lucia Marie is geboren in een arbeidersgezin van
4 jongens en 2 meisjes. Ze heeft een fijne jeugd gehad.
Haar oudste broer en zij hielpen veel mee met het werk
thuis. Haar moeder heeft haar een groot Godsvertrouwen
bijgebracht. Na de lagere school bekwaamde ze zich
in naai- en knipwerk en als hulp in de huishouding. Op
23-jarige leeftijd voelde Lucia zich geroepen om naar het
klooster te gaan. Ze legde in 1952 haar eerste gelofte af
en, na een voorbereidend jaar in Algiers, reisde ze in 1953
door naar Tanzania. In Mwanza gaf ze naailes op de lagere
school en ondertussen probeerde ze de lokale taal te leren.
Daarna werd ze benoemd voor de communiteit in Sumve
waar ze belast werd met de keuken en de tuin. Ze was
geen talenwonder dus had moeite met het Engels en het
Kisukuma. Ze had gehoopt verder te kunnen met het geven
van naailessen, maar het werd koken. Wekelijks ging ze op
huisbezoek, voor haar het hoogtepunt van de week.

Ook hielp ze bij de TB-patiënten. Het waren geen
gemakkelijke jaren voor Lucia Marie, maar ze voelde zich
bemind door de Heer en dat sterkte haar.
Na ruim 10 jaar werd ze benoemd voor het klooster in
Sterksel, waar de oude en zieke zusters woonden. Dit
was een hele fijne liefdevolle tijd voor haar. Na 2,5 jaar In
Santpoort, waar ze de keuken deed in het College van de
Witte Paters, keerde Lucia terug naar Tanzania. In Ndala
ging ze de huishouding doen en gaf daarnaast naailes
aan vrouwengroepen. In 1975 deed ze een inspirerende
retraite die haar deed veranderen van ‘doen naar zijn’. Na 14
gelukkige jaren in Ndala, werd ze benoemd voor Usongo
voor hetzelfde werk.
In 1991 kwam ze terug naar Nederland, na bijna 40 jaar
Afrika, waarna ze weer in Sterksel ging wonen. Hier kon
ze genieten van de natuur, fietsen, bakken, tuinieren en
bezoek aan zieke bejaarden. Na een fietsongeluk is ze in
1998 in Etten-Leur gekomen bij de Zusters Franciscanessen,
waar ze het altijd zeer naar haar zin heeft gehad. Hier
woonden al sinds lange tijd andere Witte Zusters. Zuster
Lucia zette zich dagelijks in voor haar medezusters aldaar,
m.n. op de pg-afdeling.
Lucia Marie was een godsvruchtige vrouw, die erg hield
van buiten zijn. Ze is nog heel lang blijven fietsen, totdat
het na een val niet meer ging. Voor zichzelf had ze niet veel
nodig, ze was eenvoudig en tevreden met wat ze had. Haar
lichamelijke conditie ging afgelopen jaren achteruit en ze
is dan ook op de gezegende leeftijd van 92 jaar overleden,
begeleid door haar rotsvaste vertrouwen in de Heer.
Moge zij rusten in Eeuwige Vrede.

