“Leer me dat ik me niet moet overvragen,
zodat ik rustiger ga leven en meteen aanvaard dat alleen Gij God zijt”.
Valeer Deschacht

Hierbij laten wij u weten dat afgelopen zaterdagavond, op 91-jarige leeftijd, rustig is
overleden onze medezuster, zus en tante

Catharina Maria Anna Wolfs
Zuster Christoph
✩ Wanroij, 6 juli 1929

† Boxtel, 13 februari 2021

Lid van de Congregatie van Missiezusters
van Onze Lieve Vrouw van Afrika
Zuster Cathrien is rustig op haar eigen kamer heengegaan in het bijzijn van een
medezuster die zat te waken. De laatste weken zagen wij haar langzaam achteruitgaan,
haar lichaam was op. Lopen ging steeds moeizamer en haar hart trok het niet meer.
Cathrien had er vrede mee om naar de Heer te gaan. Ze zat rustig in haar stoel bij
het raam te wachten tot het zover was. Uiteindelijk werd ze bedlegerig. Haar zussen
hebben haar gelukkig nog kunnen bezoeken.
Cathrien kwam in 1951 bij de Witte Zusters in Maarn en deed haar eerste professie
in juli 1953 in Esch. Eind 1954 ging ze naar de missie in Ghana en in 1966 keerde ze
terug naar Nederland. Haar langste en beste tijd heeft ze gehad in het moederhuis in
Frascati bij Rome. Hier heeft ze 26 jaar lang de keuken bestierd en vele internationale
medezusters ontmoet. Vanaf 2002 bleef ze definitief in Nederland en in 2004 kwam ze te
wonen in het toenmalige Molenweide, nu het Wereldhuis, in Boxtel. Cathrien was een
rustige en goedlachse zuster, die hield van bingo en van kaarten maken. Ze ging haar
eigen gang en liet zich niet snel van de wijs brengen. Ze hield van lekker eten, maar
leefde verder heel sober. Moge zij rusten in Vrede.
Namens de Missiezusters van Onze Lieve Vrouw van Afrika
Marina van Dalen, bestuurscoördinator
Molenhof 3.04
5281 AG Boxtel

Familie Wolfs
Wereldhuis, Boxtel

De Plechtige Eucharistieviering vindt plaats op donderdagmiddag 18 februari om
13.30 uur in de St. Petrusbasiliek, Oude Kerkstraat 20, 5281 BA Boxtel. Daarna zullen we
Zr Cathrien begeleiden naar haar laatste rustplaats op Begraafplaats Munsel, Kastanjelaan 1 te Boxtel. Vanwege de lockdown kan er helaas geen koffietafel plaatsvinden.
Indien u nog persoonlijk afscheid wilt nemen van Zr Cathrien, is daar gelegenheid voor
in het mortuarium van Zorgcentrum Liduina, Liduinahof 35 in Boxtel op dinsdagavond
16 februari van 18.30 uur tot 19.15 uur.

