
"La Joie de Seigneur est notre rempart”! 

Bedroefd delen wij u mee dat op 93-jarige leeftijd is overleden, onze medezuster, zus, 
schoonzus, tante en nicht

Henriëtte (Jet) Eppink
Zuster Marie Bosco 

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
✩ Ulft, 27 juli 1926                     † Boxtel, 25 juli 2020

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

Zuster Jet is een week nadat ze was gevallen en daarbij ongelukkigerwijs haar heup 
brak, zaterdagavond rustig overleden op haar kamer in het Wereldhuis. Ze zou twee 
dagen later haar 94ste verjaardag vieren. De laatste tijd sprak ze weer veel over haar 
ouders en familie en wat voor een gelukkige jeugd ze toch heeft gehad op de houtzagerij 
in de Achterhoek. 

Haar oom was Witte Pater en hierdoor kwam zij in contact met de Witte Zusters, waar 
ze intrad op 12 september 1946. Ruim 45 jaar heeft ze als missionaris in Burkina Faso 
en Mali gewerkt, vooral met de vrouwen in Toma. Jet was een enthousiaste, bevlogen 
en lieve vrouw die altijd optimisme en vreugde uitstraalde. In ’96 kwam ze definitief 
terug naar Nederland, waar ze nog een paar jaar in de Schilderswijk in Den Haag heeft 
gewerkt. Ze heeft van 2004 tot 2018 in de communiteit van Eindhoven gewoond, maar 
toen ze geheugenproblemen kreeg is ze naar het Wereldhuis gekomen.

Wij zullen Jet node missen en bidden dat ze nu in de Vreugde van de Heer is. 

Missiezsters van OLV van Afrika                                              Familie Eppink
Marina van Dalen, coördinator                                        Wereldhuis, Boxtel 
Molenhof 3.04
5281 AG Boxtel

De teraardebestelling vindt plaats op vrijdagochtend 31 juli om 10.30 uur op Begraafplaats 
De Munsel, Kastanjelaan 1 te Boxtel. Hier zal tevens een korte afscheidsceremonie 
plaatsvinden. Vanwege de coronamaatregelen is er helaas geen Eucharistieviering en 
ook geen koffietafel.

Indien u nog persoonlijk afscheid wilt nemen van Zr Jet, is daar gelegenheid voor in 
het Mortuarium van Liduina, Liduinahof 35 in Boxtel op woensdagavond 29 juli van  
19.00 uur tot 20.00 uur. 


