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Zuster Gabriëlis, tante Feem, heeft de leeftijd van
de heel sterken bereikt. Ze mocht 105 jaar oud
worden en ze was 85 jaar geprofest. Ze heeft haar
leven ten volle geleefd.
Zuster Gabriëlis groeide op in een gezin van 12
kinderen. Ze kon met liefde en dankbaarheid spreken
over haar ouders, broers en zussen. In 1924 ging
haar wens in vervulling om naar het klooster te
gaan. In 1926 legde zuster Gabriëlis haar eerste
geloften af. Haar zussen, zuster Edeltruda en zuster
Suzanna Maria volgden haar enige jaren later.

Nadat ze in 1927 haar onderwijsakte had behaald,
heeft ze haar hele leven ingezet voor het onderwijs.
Al heel jong werd ze hoofd van de school. Zo heeft
ze zich ten volle ingezet in Amersfoort, Groningen,
Enschede en Bovenkarspel. Ze was een vrouw met
natuurlijk gezag. Tegen de kinderen zei ze wel:
“Jullie mogen doen wat jullie willen, maar jullie
moeten wel doen wat ik zeg!” Ze heeft bijgedragen
aan de ontwikkeling van heel veel kinderen. Ook
de ouders konden bij haar terecht en velen hebben
steun van haar ondervonden. Na haar actieve leven
in het onderwijs heeft ze jaren gewoond in Maria
ad Fontes in Ootmarsum.
Ze heeft steeds volop in het leven gestaan. Haar
belangstelling voor de mensen om haar heen en
ook voor wat er leefde in kerk en maatschappij
was groot. Toen ze de 100 jaar al gepasseerd was
kwamen er nog oud leerlingen en oud collega’s
haar bezoeken.
In de communiteiten waar ze leefde en werkte, heeft
ze door haar zijn, haar eenvoud en haar bidden
bijgedragen aan het zuster worden van elkaar. Bij
haar 85 jarig professiefeest kwam nog eens duidelijk uit wat een belangrijke plaats zuster Gabriëlis
innam in Agnietenhove. Zo lang ze kon, was ze
aanwezig in de communiteit. Ook ging ze trouw

naar de hobbykamer, waar ze menig handwerk
heeft afgeleverd.
In de maand juli ging haar gezondheid toch echt
achteruit. Ze was dankbaar voor de zorg die ze kreeg.
Ze heeft afscheid genomen van haar dierbaren en
van het leven hier bij ons. We zijn dankbaar zo’n
grote vrouw in ons midden gehad te hebben.
Wij en de familie zullen haar missen. Haar leven zet
ze nu voort bij God.
Op 3 augustus hebben we tijdens een eucharistieviering in dankbaarheid afscheid van haar genomen.
We hebben haar begeleid naar haar laatste
rustplaats op het kerkhof van Onze Lieve Vrouw
in Amersfoort.
Dank voor uw meeleven en belangstelling bij het
overlijden van zuster Gabriëlis Reerink
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Mijn Herder is de Heer.
Nooit heeft het mij aan iets ontbroken.
psalm 23

