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In liefdevolle herinnering aan

Angela Maria Brekelmans
 Zuster Scholastica Marie

✩ Hilvarenbeek, 18 oktober 1923
Professie, 1 mei 1951
† Boxtel, 10 juli 2022

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

Angela komt uit een echt Brabants katholiek 
onderwijzersgezin. Haar vader was hoofd van de 
school in Hilvarenbeek. Haar moeder kwam uit een 
gegoede Tilburgse fabrikantenfamilie. Angela was 
de zesde van elf kinderen, waarvan een bij de Witte 
Paters en twee broers bij andere missie-congregaties 
intraden. Angela had goede herinneringen aan haar 
jeugd in de villa, die grensde aan Annanina’s rust. 

Ze hield erg van lezen, schrijven en pianospelen. 
Angela ging naar de MULO van de Zusters van 
Liefde in Oerle. Vandaar stroomde ze door naar de 
kweekschool in Tilburg. Haar hart lag bij de kleintjes, 
dus stapte ze over naar het kleuteronderwijs. Na de 
oorlog haalde ze haar aktes voor onderwijzeres. Grote 
indruk maakte de dood van haar broer Adrie in 1944, 
student in Tilburg, die gedwongen tewerk was gesteld 
in Duitsland en daar aan difterie is overleden.

De missie was voor Zr Angela een aangeboren roeping. 
Ze wilde meisjes en jonge vrouwen in Afrika helpen 
zich te emanciperen middels onderwijs. Haar keuze 
viel op de Witte Zusters, omdat deze in internationale 
communiteiten werkten. In 1949 trad ze in en in 1953 
werd ze benoemd tot onderwijzeres op de missiepost 
in Kisa, Tanzania. Ze was hier de eerste onderwijzeres 
en tevens schoolhoofd. Ze gaf allerlei vakken op deze 
interreligieuze ‘middle school’, was een uitstekend 
lerares en had een goede vertrouwensband met haar 
leerlingen: haar mooiste tijd. Na de onafhankelijkheid 
van Tanzania, werd de school genationaliseerd en 
werd Angela in 1965 overste in de communiteit van 
Kisa. In 1971 werd ze benoemd als hulpeconoom van 
het bisdom Mbeya, dit heeft ze bijna 20 jaar op uiterst 
secure en verantwoordelijke wijze gedaan. Vanaf 1992 
tot ’97 werd ze provinciaal econoom van Engeland en 
woonde ze in de communiteit in Londen. 

Op haar 77ste keerde Angela voorgoed terug naar 
Nederland. Na twee jaar in Boxtel-Oost te hebben 
gewoond, sloot ze aan bij de Witte Zuster-communiteit 
op Klooster Terhaghe in Eindhoven. Na 20 jaar 
verhuisde ze  naar het Wereldhuis in Boxtel. Zuster 
Angela was een lieve, bescheiden, rustige, diepgelovige 
en dienstbare vrouw, met een wat introvert karakter. 
Ze wilde niet graag anderen tot last zijn. Fijntjes kon ze  
wijze en relativerende opmerkingen maken. Ze bloei-
de op als je haar naar Tanzania vroeg en dan werd ze 
weer helemaal onderwijzeres, met aanwijsstokje en al. 

Lieve Angela, we zullen je missen. Dat je mag rusten 
in de Eeuwige Vrede bij de Heer. 


