
“Le don de la vocation religieuse est un don gratuit de la part de Dieu 
et c’est un des miracles de la miséricorde”

Constituties nr 68

Hierbij delen wij u mede dat onze medezuster, tante en nicht na een kort en hevig 
ziekbed afgelopen vrijdagochtend vroeg is overleden

Agnes Jacoba Maijer  
Zuster Hermina Marie

✩ Krommenie, 8 oktober 1930                           † Boxtel, 20 mei 2022

Lid van de Congregatie van Missiezusters 

van Onze Lieve Vrouw van Afrika

In het jaar dat zij haar 70-jarig Professiefeest zou vieren, is Zuster Agnes helaas 
overleden. Na een heftige ziekte die haar laatste krachten te bovenging, is zij in alle 
rust op haar kamer in het Wereldhuis gestorven. Gelukkig heeft ze het Sacrament van 
de Zieken enige weken geleden nog mogen ontvangen. 

Zuster Agnes heeft lange tijd in de Congo gewerkt als missionaris. Hier verzorgde 
ze de huishouding en de groentetuin op diverse missieposten en deed sociaal werk 
met vrouwengroepen. Na terugkeer naar Nederland, heeft ze in Haelen in de pastorie 
gewerkt. Na haar pensioen woonde ze vanaf 2002 in Driebergen. Daarna kwam ze 
naar Boxtel en hier heeft ze tien jaar in de communiteit van het Wereldhuis gewoond.  
Moge zij rusten in de Eeuwige Vrede van de Heer. 

Namens de Missiezusters van OLV van Afrika          Familie Maijer
Marina van Dalen, bestuurscoördinator     Wereldhuis, Boxtel
Molenhof 3.04
5281 AG Boxtel

De Plechtige Uitvaartmis vindt plaats op vrijdagmiddag 27 mei om 13.30 uur in de  
kapel van het Wereldhuis, Achterberghstraat 18, 5281 AB Boxtel. Daarna begeleiden we 
Zr Agnes naar haar laatste rustplaats op Begraafplaats Munsel, Kastanjelaan 1 te Boxtel. 
Hierna bent u van harte uitgenodigd deel te nemen aan de koffietafel in Restaurant  
De Evenaar in het Wereldhuis.

Vooraf is rouwbezoek mogelijk op woensdagavond 25 mei van 19.00-19.30 uur in de 
rouwkamer van Bijnen Uitvaarzorg-Liduina, Liduinahof 35 te Boxtel. 


