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Dien Scheepers - Yan Kessel

erg jammer! Er kwam geen enkele reactie op de foto van het

ufammer,
ouderpaar met de drie zusters die geplaatst was in het vorige nummer

van Gemerts Heem.
Zouhet komen door de vakantietijd en de lange hete zomer?
Bekijk de foto nog eens goed, U mag altijd nog bellen. Iedere inlichting
is welkom.

Voor deze keer heb ik een foto opgediept die al jaren in de la ligt. Een
blok van twee huizen. Mooie foto hd?
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Ok6 ! Maar waar staan of stonden dezehuizen? De weg die er voor langs

loopt kon wel eens onze oude Virmundtstraat zijn. Macadamwegen
lagen er niet zoveel in Gemert. En met de verkeersdrukte viel het in
de tijd dat de foto is gemaakt ook wel mee, gezien de "hinkepddrk"
midden op straat.
Wie kan dit raadsel voor ons oplossen

Dan nog een iets heel anders. Voor mijn verzameling 'in Gemert
geboren Gemertse geestelijken heb ik 38 zusters gevonden in de orde
Franciscanessen van Oirschot. YanT zusters van die lijst heb ik wel een
bidprentje maar nog geen foto. Er zijn onder onzelezeressen zeker een
aantal dames die les hebben gehad op de oude Nazarethschool. Ze
weten dus nog dat de zusters een bruin habijt droegen met een koord
om vol knopen en op hun hoofd een witte kap met mtarte sluier. En de
trippen niet te vergeten met de brede riem over de voet.
Zuster Monica van Huize Nazareth vertelde dat er bij de professie van
een zuster altijd een foto werd gemaakt, speciaal voor de familie. De
foto's die ik mis moeten er dus wel ergens zijn.
Verderop staat een voorbeeld, daaraan kunt U zien hoe het wordt.

De foto's van de volgende zusters mis ik nog:
1..Zr.Dorothea, -Maria Melis-, geboren 29 - 8 - 1831 Gemert, overleden26 -2 - 1,879 Gemert, dochter van Johannes Melis en Anna
Maria Rooyackers.

2.2r. Coleta, -Elisabeth Huberta Siitmuller-, geboren 19 -10 - 1848
Gemert, overleden l0 - Z - 1922 Gemert, dochter van Ferdinand
Stitmuller en Barbara van Deursen.

3.Zr.Yerantia, -Lucia van de Weijer-, geboren 22 - 6 - l87l Gemert,
overleden 2l -7 - 1947 Oisterwijk, dochter van Antonius van de
Weijer en Antonia Verstegen.
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IIARIA FIDELIA
!an hcl H. Hart van,lcsus
(roh.Er Mrrir dG VriG!)
l)cnilcntc Rccolleclinc dcr I)crdc OrJc
lir de H Frnnaisfus
(;ct'orcn lc (jcnre.t ll n)anri tS7;. Ccfr.,fesl io
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Dedierbare overledene was als haar kloosrernaam.

haar kloosterleven bleel z\zeer naurTgezer
en gewetensvol om onverbrekehjk lrouvr halr ge.
lollenlen volle tebeleveb. In haa! gelrou*.he,dwas
Zusier Fidelra ook bhlde: aan her gemeenschappeh)kc leven wisl zU een specrale hartelilke steer le
schenkeD en bij de kinderen, waar z! bina geheel
haar leven mee optrok. paarde zij naEsr eertrlke
lechlvaardigheid, waar niet hee te lachen v:pl, een
bli)moedige hlangsteltrng, die op ieder een be.
Geheel

w W,4

moedigende indruk maakre.
lo de laatsle tjd van haer geduldig gedragen ziekle verlangde zit h€el erg om naar de hehel t€ gaan.
Haar veltrouwen ts belcond: rustiq en kalm I zjj
heengegaan op de dag van Hemelvaarr. rerwijl de
priester in de kloosterkapel rijdens de h@ghi! de
plechtige pralalie zong: Zusrer Fidelia ontUnghaar
groolste genaJe: Fidelis, getrouwe diedmaagd.
kcm en zhg blijde het Sectus.
Jrerbere f.milie. vocral gij allen. dre U lan Cod
blzonder gewijd hebl. wrlr U aan m) bhlven denkcn. bDzonder trtdens het H Misoffer.
Drerbare mederusters, naasr alle liefdevotle zorgen die ik van U onde.vinden mocht, geefl hit nog
dne zorq: uw volhardend gebed en * zal ook U

*

T
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zr.Fidelia, -Johanna Maria de vries-, geboren

allen niel vergeten.
\t\nE Zll RUSfE\ ,\ VrtEf)E

'12

- 3 - 1877 Gemert/Bindcrseind,

dochter van Johannes de Vries, veearts, en Antonia Vcrhagen. Ingetredcn Zj - 2 1896, geprofest 21 - 6 - L898, overleden 7 - 5 - 1959 in Oirschot

4.2r. Arnolda, -Cornelia Penninx-, geboren 24 - 10 - 1,874 Gemert,
overleden 13 - 4 - 1962 Oirschot, dochter van Arnoldus Penninx en
Maria de I-ouw.
5.Zr.Hedwiges, -Elisabeth van Duijnhoven-, geboren 27 - 9 - l9llGemert, overleden 2 - 3 - 1944 Oirschot, dochter van Johannes van
Duijnhoven en Helena Maria Rovers.

6.Zr.Evarista, -Petronella van Duijnhoven-, geboren 4 - 2 - 1886 Gemert, overleden 24 - 3 - 1956 Oirschot. Zij is een zus van nummer 5.
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- 1882 GeT.Zr.Francina, -Arnoldina Groeneweg-, g€boren 22 -3
;;ri;;;;iriO"" 28 - i955 Oirr.h6t,[ochter van Jan Baptist
Groenewegen en Francina van der Sanden'

t-

oud familie-alDezezeven zijn het. wie gaat voor mij op zoek in een
bum ofde oude schoenendoos op zolder?
g"^.tit. foto'tussen dan wil ik ze heel graaglenen
Vi'"rii-Ao"i
-9m;;
r.proOoftie van te laten maken. U krijgt ze daarna weer snel

-ii

"."
retour.
-lrfl*"",
zo hebt U
duik in de kast en schud de schoenendoos eens om'
bovendien nog een leuke foto-kijkavond'
Ail;;ih;;6liik d;"k;;oiuw moeite, ik hoop op veel telefoontjes

(M923-$324weetUnog).
De
U mag ook op *o;;ug-o:Jo"a komen buurten op de heemkamer.
koffie is bruin!Tot ziens.
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