


In liefdevolle herinnering aan

Henriëtte (Jet) Eppink
Zuster Marie Bosco

✩ Ulft, 27 juli 1926 

Professie, 31 oktober 1948

† Boxtel, 25 juli 2020

Lid van de Congregatie van Missiezusters 
van Onze Lieve Vrouw van Afrika

Zuster Jet kwam uit een liefdevol katholiek gezin met tien 
kinderen, zij was de vijfde in de rij. Haar ouders hadden 
een houtzagerij aan de IJssel. Jet vertelde altijd dat ze een 
geweldige jeugd heeft gehad. Ze hield niet zo van school, 
maar haalde toch haar MULO-diploma. Daarna ging 
ze naar de huishoudschool maar kon dit niet afmaken 
vanwege de oorlog. Al heel jong had ze het verlangen om 
naar de missie te gaan, waarschijnlijk vanwege haar oom 
die Witte Pater was. 

In 1946 ging ze naar de Witte Zusters. Na het vormingsjaar 
in Algiers, werd ze al snel naar haar eerste missiepost 
gestuurd in Kabylië. Hier trok ze de bergen in om zieken 
te verzorgen en de vrouwen en meisjes te bezoeken. 

Nog geen jaar later, werd ze naar het lepraziekenhuis in 
Bamako in Mali gestuurd, ze sprak tenslotte prima Frans 
en leerde hier ook de lokale taal het Bambara. In 1951 
kreeg ze een nieuwe benoeming in Toma in Opper-Volta 
(Burkina Faso), waar ze het San onder de knie kreeg. Toma 
werd uiteindelijk 26 jaar lang, weliswaar met tussenpozen, 
haar parochie. Hier vierde ze dan ook in 1973, samen met 
haar oudste zus en twee jongere broers, haar 25-jarig 
kloosterjubileum.

Begin jaren ’80, keerde ze tijdelijk terug naar Nederland 
voor missie-animatie met jongeren in Den Bosch. 
Weer terug in Toma, Afrika, werd haar gevraagd om een 
katholieke vrouwenbeweging op te zetten.

In ’92 kreeg Jet alsnog een nieuwe post in Kolokani 
(Mali), het Bambara kwam langzaam weer terug. Hier 
deed ze aan catechese en moeder- en kindzorg. Voordat 
ze definitief terugkeerde naar haar vaderland, kon ze tot 
haar grote vreugde haar 50-jarig missionarisjubileum nog 
vieren in Bamako. 

In Nederland werd ze al snel benoemd voor pastoraal werk 
in de Schilderswijk in Den Haag. Daarna genoot ze 14 jaar 
lang van haar welverdiende rust in Klooster Terhaghe in 
Eindhoven. Vanwege geheugenproblemen woonde ze de 
laatste 2 jaar in het Wereldhuis. Zuster Jet was een hele 
lieve enthousiaste zuster met een echte missionarisgeest, 
optimistisch en betrokken. 

Rust in Vrede, lieve Zuster Oh la la.


