
“Niet gij hebt Mij uitgekozen, maar Ik u en Ik heb u de taak gegeven 
op tocht te gaan en vruchten voort te brengen, die blijvend zijn”

Joh. 15:16

Verdrietig en geschokt delen wij u mee dat onze medezuster, zus, schoonzus, 
tante en nicht dinsdagmiddag plotseling is overleden

Corrie -Cornelia Wijnanda- Vork  
Zuster Clementia Marie

✩ Alphen aan de Rijn, 29 september 1934           † 's-Hertogenbosch, 21 juni 2022 

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

Corrie was de laatste tijd lichamelijk al sterk achteruit gegaan, maar bleef toch stug 
doorgaan met haar activiteiten in het haar bekende tempo. Dinsdagochtend voelde zij 
zich ineens niet goed worden. Ze is vervolgens naar het ziekenhuis vervoerd en daar 
is ze, na enig onderzoek en toediening van de laatste Sacramenten, rustig overleden. 
De dokters konden helaas niets meer voor haar doen.  

Wij zullen onze Zuster Corrie zeer missen, ze was een humoristische, eigenzinnige 
zuster met progressieve ideeën. Jarenlang heeft ze in Tanzania gewerkt met vrouwen-
groepen, maar ook met AIDS- en HIV-patiënten. Na terugkeer in Nederland in 2007, 
was ze actief als vrijwilligster bij de Zorgboerderij in Schijndel en op Liduina. Ze hield 
enorm van zwemmen. Sinds november 2021 woonde ze in het Wereldhuis. 
Moge zij rusten in de Vrede van de Heer. 

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

De Plechtige Uitvaartmis vindt plaats op dinsdagmiddag 28 juni om 13.30 uur in de 
St. Petrusbasiliek, Oude Kerkstraat 20 te Boxtel. Daarna begeleiden we Zr Corrie naar 
haar laatste rustplaats op de Begraafplaats Munsel, Kastanjelaan 1 te Boxtel. Hierna 
bent u allen van harte uitgenodigd voor de koffietafel in Restaurant De Evenaar in het 
Wereldhuis, Achterberghstraat 18, 5281 AB Boxtel. 

Vooraf is rouwbezoek mogelijk op maandagavond 27 juni van 19.00 tot 20.00 uur in de 
rouwkamer van Bijnen Uitvaartzorg-Liduina, Liduinahof 35 te Boxtel. 

Livestream via www.bijnen.nu/herdenken


