
Afscheidswoord bij uitvaart Zr Beatrijs ten Hagen op 4 maart 2021 door 

Mechtild de Waal, dirigente van het Petruskoor. In de Petrusbasiliek te 

Boxtel. 

Tijdens de korte herdenkingsviering van Zr Beatrijs in het Wereldhuis afgelopen 

maandag werd van haar gezegd dat het een bijzondere vrouw was. Ik denk dat 

daarmee inderdaad niets te veel is gezegd. Zuster Beatrijs was een bijzondere 

vrouw: van de ene kant erg kritisch en van de andere kant heel royaal met het 

uitdelen van welgemeende complimenten. Dit laatste is waarschijnlijk de reden 

dat, zoals ook werd gezegd, “haar naam in ons hart is geborgen”.  

Persoonlijk heb ik met haar van doen gehad als lid van de liturgiegroep en als 

dirigent van het koor in het Wereldhuis. Als zodanig heb ik haar ook leren 

kennen als zeer betrokken met een groot verantwoordelijkheidsgevoel.  

“Niemand weet wat leven is, alleen dat het gegeven is en dat God het Begin en 

Einde is”, aldus de tekst op de rouwbrief van Beatrijs. Een tekst die precies 

weergeeft vanuit welke gedachte zuster Beatrijs haar leven invulde.  

“Vertrouw op God en op Mij”, aldus de eerste zin van de lezing van het 

Evangelie vandaag. Ontegenzeggelijk mag van zuster Beatrijs gezegd worden 

dat zij in groot geloof vertrouwde op haar Schepper. Wat dat betreft was zij 

anders dan de apostel Thomas in het Evangelie die tegen Jezus zei: “Wij weten 

niet waar U naar toe gaat”. Beatrijs was in groot geloof ervan overtuigd wel te 

weten waar Hij naar toe ging en waar zij naar haar overlijden naar toe zou 

gaan. Vanuit die gedachte leefde zij haar leven, positief kritisch met een zeer 

betrokken verantwoordelijkheidsgevoel.  

Van harte bent u hier allemaal nu welkom, in het bijzonder Marijke, de zus van 

Beatrijs. Haar broer Rutger is op het ogenblik in Oostenrijk, kan dus nu hier niet 

aanwezig zijn, maar volgt de viering via internet. Ook hem nodig ik nu samen 

met u uit om God dank te zeggen voor alles wat Beatrijs voor ons betekend 

heeft.  


