
 ‘Jullie hebben niet mij, maar ik heb jullie uitgekozen
 en je opgedragen er op uit te gaan en veel vrucht voort te brengen
 en je opbrengst aan vruchten niet verloren te laten gaan.’

Johannes 14:6

Bedroefd delen wij u mee dat afgelopen vrijdagmiddag rond het middaguur  
is overleden onze medezuster, zus, tante en nicht

Attje Theresia Brattinga 
Zuster Theresia

✩ Westhem, 26 september 1935                         † Boxtel, 18 november 2022

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

Wij hadden gehoopt dat zij nog wat langer bij ons zou blijven, maar door haar 
voortschrijdende ziekte werd Zr Theresia toch gedwongen om op te geven. Zij is na 
een aantal dagen in bed, in alle rust op haar kamer in het Wereldhuis overleden, in het 
bijzijn van een medezuster en een mantelzorgster. Op maandagmiddag heeft zij nog 
het Sacrament van Bemoediging mogen ontvangen. 

Zuster Theresia was een lieve, rustige, bescheiden, diepgelovige vrouw, die 50 jaar 
als missionaris in de Congo heeft gewerkt. Hier heeft zij veel vrouwen, jongeren 
en katechisten begeleid en opgeleid. Ze was heel trots op haar Friese roots en die 
nuchterheid en haar rotsvaste vertrouwen in de Heer, heeft haar door zeer moeilijke 
periodes van oorlog en conflict geleid. Moge zij nu rusten in Vrede. 

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

De Plechtige Uitvaartmis vindt plaats op vrijdagmiddag 25 november om 13.30 uur in 
de kapel van het Wereldhuis, Achterberghstraat 18, 5281 AB Boxtel. Daarna begeleiden 
wij Zuster Theresia naar haar laatste rustplaats op Begraafplaats Munsel, Kastanjelaan 
1 in Boxtel. Hierna bent u van harte uitgenodigd deel te nemen aan de koffietafel in 
Restaurant De Evenaar in het Wereldhuis. 

Naar de wens van Zr Theresia zal de collecte tijdens de H. Mis besteed worden aan een 
project van de Witte Zusters in de Congo. 


