
“Breng dank aan de Heer want Hij is goed.  
Eeuwig duurt zijn genade”

 Psalm 118

De krachten van zuster Melania namen 
geleidelijk aan af. Een hartoperatie en
andere complicaties maakten de activiteiten 
onmogelijk. 

In 2015 met de sluiting van Mariënburg 
verhuisde ze naar het Moederhuis. Het 
bleek dat ze steeds meer zorg nodig had. 
Ze was dankbaar voor die zorg. 12 juli jl. 
ontving ze het sacrament voor de zieken, 
sacrament van bemoediging voor de reis 
naar Huis.

Wij zijn Melania dankbaar voor haar leven 
met ons, voor al het goed dat mede door 
haar is tot stand gekomen. In die geest van 
dankbaarheid hebben we haar herdacht 
tijdens de avondwake. 
Donderdag 3 augustus hebben we in de 
uitvaartviering afscheid van haar genomen. 
Daarna hebben we haar begeleid naar de 
begraafplaats van Onze Lieve Vrouwe te 
Amersfoort waar ze is bijgezet bij haar 
medezusters.

Veel dank voor uw medeleven en 
belangstelling.
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Zuster Melania, Annie Kraaijkamp, werd 
geboren te Vianen in een diepgelovig, 
godsdienstig gezin. Thuis leerde ze klaar te 
staan en te zorgen voor de ander. Februari 
1950 is ze ingetreden bij de Zusters van 
Onze Lieve Vrouw van Amersfoort en 65 jaar 
geleden, in 1952 werd ze geprofest.

Zuster Melania was dankbaar voor de 
gelegenheid die haar geboden werd om zich 
verder te ontwikkelen. Ze volgde met ijver 
de opleiding tot huishoudlerares. 
In 1959 begon de congregatie met een missie 
in Nyasaland. Zuster Melania behoorde tot de 
eerste groep van zusters die zich inzette voor 
de ontwikkeling van de vrouw en het meisje. 
Met vertrouwen en doorzettingsvermogen 
kwam er veel tot stand. Aanvankelijk was 
het les geven in de dorpen en toen de bouw 
van de school klaar was, 

gaf ze maar al te graag haar kennis door aan 
de leerlingen.Het onderwijs ontwikkelde 
zich verder. De zusters werden gevraagd 
om jonge vrouwen op te leiden die op hun 
beurt weer hun kennis van de huishoud- 
en naaivakken door konden geven. Zuster 
Melania heeft daar een groot aandeel in 
gehad.

Op diverse terreinen heeft ze zich ingezet. 
Haar hart ging wel steeds uit naar het 
kleine en de behoeftige. Menig leerling en 
meisje heeft ze bemoedigd. Ze was als een 
moeder voor de novicen en postulanten 
zoals zr. Clara Golombe schreef. Ook deed 
ze zeker haar moederhart spreken voor de 
kinderen in Jacaranda House. Door haar 
woord en voorbeeld liet ze zien hoe goed 
God is. Zo probeerde ze het charisma en 
de spiritualiteit van onze congregatie door 
te geven.

In 2006 kwam ze samen met zuster 
Raymunda voorgoed naar Nederland, naar 
Bussum. Het was moeilijk om alles los te 
laten, maar het was goed zo. Dankbaar 
keek Melania terug op de tijd in Malawi. De 
zusters in Malaŵi had ze zo goed mogelijk 
geholpen op eigen benen te staan. In 
Nederland zette ze haar werk voort. 
Samen met zuster Raymunda gaf ze nog 
les aan Marokkaanse vrouwen. Jacaranda 
House werd ook niet vergeten. Met nieuwe 
sponsors wordt de band aangehouden.


