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In liefdevolle herinnering aan

Oliviera Maria Anna Barbara  
van Mierlo

Zuster Barbara-Maria
✩ De Bilt, 11 oktober 1934

Professie, 15 augustus 1963
† Boxtel, 31 oktober 2022

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

Zuster Oliviera is geboren in een gezin met 4 zussen 
en 3 broers. Haar vader was rijksambtenaar van 
Sociale Zaken en haar moeder was huisvrouw. 
Oliviera werd geboren met een open gehemelte en 
werd hieraan op haar 7e geopereerd. De lagere school 
deed ze in Den Haag. Daarna ging ze naar de MULO 
en de huishoudschool. Vervolgens haalde ze haar 
verpleegstersdiploma A met aanvullend de kraam- en 
de wijkverzorging erbij. In 1961 trad ze in bij de Witte 
Zusters in Esch. Na haar professie leerde ze Frans in 
Toulouse. Ter voorbereiding op haar werk in Afrika, 
liep ze stage in ziekenhuis Duinendaal in Boxtel. 

Uiteindelijk vertrok ze in ’68 naar Algerije, eerst voor 
het internationale jaar en daarna om in het ziekenhuis 
in Al Attaf te gaan werken. Helaas was dit maar van 
korte duur en keerde ze twee jaar later ziek terug naar 
Nederland. 

Ondertussen had ze wel haar Eeuwige Gelofte 
gedaan, waarvoor haar moeder speciaal overkwam. 
In het ziekenhuis heeft ze het erg zwaar gehad, 
niemand sprak Frans, alleen maar Arabisch en ze was 
nauwelijks voorbereid op wat haar daar te wachten 
stond, laat staan dat ze een goede begeleiding kreeg. 
Dit betekende het einde van haar avontuur in Afrika. 

Eenmaal terug in Nederland, ging ze uitrusten in de 
communiteit van Mook. Hierna werd ze verpleegster 
in het huis in Sterksel en werkte ze bij de Zrs JMJ in 
Heeswijk. Vervolgens zorgde ze voor een Witte Pater 
in de pastorie van Lithoijen. In Arnhem werkte ze in 
de particuliere verpleging, waarna ze helaas wederom 
ziek werd en moest revalideren in Sterksel. Voordat ze 
naar Woonzorgcentrum Molenweide vertrok, woonde 
ze nog 2 jaar in de communiteit in Den Bosch, waar 
het haar goed beviel. Ruim 22 jaar heeft ze in Boxtel 
gewoond, waarvan de laatste jaren op afd. Zonnesteen 
van het Wereldhuis vanwege cognitieve problemen. 

Zuster Oliviera was een enorm lieve zuster, die 
ondanks haar neerslachtige stemmingen af en toe, 
toch ook heel blij en tevreden kon zijn. Ze fleurde 
op als ze je zag en hield erg van zingen, samen met 
haar muziekagoge Denise. Ook was ze dol op Maria 
en heeft ze jaren achtereen wekelijks het Hofke van 
Maria in Berlicum bezocht. Aan haar reis naar Lourdes 
bewaarde ze fijne herinneringen. Oliviera, we zullen je 
positiviteit en geestige opmerkingen erg gaan missen. 
Heel jammer dat je je 60-jarige professiefeest volgend 
jaar niet meer hebt kunnen meemaken. Moge je rusten 
in Vrede. Amen. 


