
Er zijn voor de ander was kenmerkend voor 
Clementine. Ook Pastoor van Gendt die in huis 
woonde was aan haar zorgen toevertrouwd. Ze heeft 
hem tot het einde toe verzorgd. 
Zuster Clementine ging rustig haar gang. Ze was 
gastvrij en heel goed voor degenen die naar Soest-
Zuid kwamen om eens tot rust te komen.

Van Soest-Zuid verhuisde ze naar Ootmarsum. 
Daar werden haar zorgtalenten ook opgemerkt. 
Na een paar jaar werd ze gevraagd om mede zorg 
te dragen voor de leiding in de communiteit. Met 
zuster Geertruda heeft ze samen na het overlijden 
van zuster Alberta de communiteit bijgestaan waar 
ze maar kon. Het was niet altijd makkelijk. Zuster 
Clementine was vasthoudend en soms ook moeilijk 
tot andere gedachten te brengen. Dat leverde 
wel eens problemen op, maar dit werd altijd weer 
opgelost. Samen hebben de zusters daar een goede 
tijd beleefd.

Toen het klooster in Ootmarsum in 2007 gesloten 
werd verhuisde zuster Clementine met een aantal 
zusters naar Bussum. Het was daar weer aanpassen, 
zoals altijd was dit wel aan haar toevertrouwd.
Haar gezondheid ging langzamerhand achteruit. 
Zorgen voor de ander, wat ze altijd gedaan had, 
veranderde in zelf verzorgd te worden.

Die zorg werd intenser toen ze in 2015 naar Amersfoort 
– Agnietenhove verhuisde, ze was dankbaar voor de 
zorg. Zuster Geertruda kwam iedere dag bij haar, de 
laatste tijd kon Clementine ook niet meer spreken. 
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Zuster Clementine werd geboren op Ameland. Haar 
moeder stierf toen ze vijf jaar was. Ze kwam daarna 
bij een tante in huis. Clementine praatte niet veel over 
hoe het thuis was. Dat hoorde bij haar en hoefde niet 
iedereen te weten. Als ze ergens in het landschap 
een molen zag, dan kwamen er herinneringen van 
thuis naar boven en begon ze wel te vertellen. In de 
familie hadden ze namelijk een molen en zij heeft 
haar opa geholpen om die op gang te brengen.

September 1955 is ze ingetreden en maart 1958 
heeft ze haar eerste geloften afgelegd als Zuster 
van Onze Lieve Vrouw van Amersfoort. Zuster 
Clementine was heel bekwaam met haar handen. 
Naaien, handwerken en ook kantklossen deed ze heel 
graag en goed. De eerste jaren na haar professie was 
ze handwerkzuster aan school, o.a. in Amsterdam en 
Enschede.

In 1961 werd ze verplaatst naar Soest-Zuid. Daar 
werd haar dagtaak wel heel anders. Ze kreeg de zorg 
voor de kapel en andere huishoudelijke bezigheden. 



Zo lang waren ze samen geweest, ze zal haar dan 
ook erg missen.

God heeft Zuster Clementine nu thuis geroepen, in 
alle rust is ze van ons heen gegaan. Wij en de familie 
zullen haar missen. We zijn haar dankbaar voor haar 
leven met ons, ze heeft door heel haar zijn Gods 
goedheid laten zien.

In die geest van dankbaarheid is de avondwake 
gehouden en tijdens de uitvaartviering op woensdag 
7 juni 2017 hebben we afscheid van haar genomen 
en haar daarna begeleid naar de begraafplaats van 
Onze Lieve Vrouwe te Amersfoort waar ze bij haar 
medezusters is bijgezet.

Veel dank voor uw medeleven en belangstelling.
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Zusters van Onze Lieve Vrouw en familie

Vertrouwvol leg ik mij in Uw handen.
Gij zult mij beschermen in eeuwigheid,

getrouwe God.


