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In liefdevolle herinnering aan

Agnes Jacoba Maijer 
Zuster Hermina Marie

✩ Krommenie, 8 oktober 1930
Professie, 26 oktober 1952

† Boxtel, 20 mei 2022

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

Zr Agnes is geboren in een gelovig hardwerkend Zaans 
arbeidersgezin met achttien kinderen, waarvan er 
vier kort na de geboorte overleden. Haar vader was 
meubelmaker. Na een jaar op de huishoudschool moest 
Agnes op 14-jarige leeftijd al voor het gezin zorgen, omdat 
haar moeder overleed vlak voor de bevrijding. 

Agnes wilde graag ‘mensen helpen’ en trad in 1950 in 
bij de Witte Zusters in Maarn en deed twee jaar later 
haar eerste Professie in Esch. Na het internationale 
vormingsjaar in Algiers, vertrok ze eind 1953 met de 
boot naar Belgisch Congo. Ze kreeg haar nominatie voor 
Bunia op het noviciaat van de Afrikaanse zusters en gaf 
hen naai- en kookles. Daarna ging ze naar Albertville 
(Kalemie), maar door ernstige ongeregeldheden moest 
ze terug naar Nederland. In 1969 keerde ze terug naar 
haar geliefde Kalemie en ging daar met vrouwenclubs 
werken. Na drie jaar verbonden te zijn geweest aan een 
missionarisschool in Burundi, verhuisde ze terug naar 
de Congo, naar Moba. Hier heeft Zr Agnes sociaal werk 
met vrouwen gedaan, waarbij ze haar praktische talenten 

zoals tuinieren, koken, naaien, kinderverzorging en 
klussen goed kon gebruiken.  

Na een vakantie in Esch, vertrok ze in 1987 vanuit Brussel 
weer richting Kalemie, waar ze de huishouding deed van 
de communiteit en vrouwengroepen bezocht. Nadat ze 
zware tyfus en malaria kreeg, keerde ze in 1990 voorgoed 
terug naar Holland. Na wat omzwervingen langs de 
communiteiten in Den Bosch, Vught en Sterksel, kreeg 
ze een baan als huishoudster van de pastorie in Haelen. 
Dit heeft ze zeven jaar gedaan en uiteindelijk ging ze in 
2001 met welverdiend pensioen. Ze kreeg een serviceflat 
in Driebergen. Na tien jaar vroeg de Congregatie haar 
om te verhuizen naar Boxtel. Vanaf 2012 woonde ze in 
verzorgingshuis Molenweide, het latere Wereldhuis. 
Het was voor Agnes niet altijd gemakkelijk om in een 
communiteit met andere zusters te wonen. Ze voelde 
zich vaak verongelijkt en vond het moeilijk om andere 
zusters toe te laten. Daarentegen waren er gelukkig wel 
anderen waar ze haar hart bij kon luchten en had ze een 
goede band met haar familie (‘tantezeggers’) en enkele 
vrienden. Verder was ze dol op kaarten maken en kon ze 
heel zorgzaam zijn. Het overlijden van haar laatste broer 
Chris heeft haar veel verdriet gedaan. 

Zuster Agnes kreeg uiteindelijk een agressieve vorm 
van lymfeklierkanker. Ze heeft het laatste jaar veel pijn 
gehad en we danken dan ook de Heer dat haar lijden 
voorbij is. Ze had ten volle gehoopt dat ze haar 70-jarige 
Jubileumfeest, samen met de twee andere jubilaressen, 
op 26 augustus 2022 nog had kunnen vieren, maar helaas 
heeft dit niet mogen zijn. Wel heeft ze dit een maand 
geleden samen met haar naasten gelukkig nog op een 
andere wijze kunnen vieren. Dat zij moge rusten in de 
Eeuwige Vrede van de Heer. 


