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In liefdevolle herinnering aan

Zuster Annie de Groot
Johanna Theodora Hendrika

✩ Vleuten, 24 september 1929 
Professie, 28 oktober 1951

† Nuland, 10 augustus 2022

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

Zuster Annie is geboren als tweede kind in een 
tuindersgezin uit Vleuten. Ze had drie broers en twee 
zussen. Annie was gek op haar vader, een echt papa’s 
kind. Ze hielp hem vaak met aardbeien plukken. 

Ze trad al vroeg in bij de Witte Zusters in 1949, vlak 
voor haar 20e verjaardag. Bij haar professie koos ze 
de naam Zr. Alphonsa Marie. In 1953 kreeg ze haar 
benoeming voor Tanzania. Twaalf jaar leidde ze de 
keuken in Ujiji, Kakongo, Mabamba en Kagunguli. 
Ook ging ze naar de dorpen om naai- en breilessen 
aan de vrouwen te geven. Terug in Nederland in 
1965 werd ze verantwoordelijk voor de keuken in het 
klooster van Sterksel. 

In 1969 keerde ze terug naar Tanzania en leidde ze 
weer de huishouding in de missieposten Kagondo, 
Mabamba en Kigoma. In 1975 verzorgde ze thuis 
in Nederland haar zieke moeder voordat deze 
overleed. Daarna werd ze, na een bijscholing in 

‘religious education’ in Londen, benoemd voor 
het vrouwenwerk in de parochies in Mbeya en 
Nkundi. Later werkte ze met naai- en breigroepen in 
Sumbawanga. Voordat ze definitief terugkeerde naar 
Nederland in 1991, viel ze nog in als hoofd van de 
keuken in Kipalapala. 

Terug in het moederhuis in Esch, maakte ze zich 
nuttig als chauffeuse en mantelzorgster voor de 
zusters in Molenweide in Boxtel. Na haar verhuizing 
naar Sterksel, werd ze ook daar de chauffeuse. In 
1998 keerde ze terug naar Esch en in 2003 verhuisde 
ze naar St. Jozefoord in Nuland. Hier heeft ze bijna 
19 jaar heel fijn gewoond, de laatste jaren in een 
kleinschalige woongroep.

Zuster Annie was een zeer gelovige, traditionele, 
bescheiden en gehoorzame zuster, die dol was 
op de Paus en op Maria. Zij was de laatste Witte 
Zuster die nog een sluier droeg. Ze was een goede 
stille kracht die deed wat er gedaan moest worden. 
Bij haar afscheid in Sterksel kreeg ze een ingelijste 
Apostolische Zegen van Paus Johannes Paulus II. 

Door haar toenemende dementie werd het steeds 
moelijker om met Annie te communiceren. Op het 
laatst lag ze voornamelijk in bed en sliep veel. Ze 
was moe en haar lichaam en geest waren op. Het 
contact vanuit Boxtel werd onderhouden door onze 
medewerkster Thea, die wij hier zeer dankbaar voor 
zijn. Ook het zorgpersoneel uit Nuland danken wij 
voor hun goede verzorging van onze zuster Annie. 
Moge zij rusten in Vrede. 


