In dankbaarheid hebben we vrijdag 16 februari
tijdens 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.
Bestuur van de Zusters van Onze Lieve Vrouw van
Amersfoort.
Medezusters en familie

Heer, wij weten dat U met ons meevoelt.
Bevrijd ons van alle zorg en onrust
en neem mij op in Uw liefde.

†

In dankbare herinnering aan

Zuster Marie-Thérèse
Wilhelmina Theresia Portegies
* De Weere, 12 april 1927
† Amersfoort, 11 februari 2018
Zuster Marie-Thérèse werd geboren in een
groot gezin. Als kind mocht ze thuis meehelpen
in het tuindersbedrijf. Al vroeg wist ze dat ze
onderwijzeres wilde worden. Haar opleiding kreeg
ze aan de kweekschool in Bergen. Later haalde ze
ook de hoofdakte.
Ze volgde haar roeping voor de missie en trad
in 1953 in bij de Missiezusters van het Kostbaar
Bloed in Tienray. Na haar tijdelijke professie werd
ze naar Fak-Fak (Ned. Nieuw Guinea) gezonden.
Daar heeft ze zich totaal ingezet voor het
onderwijs en was er ook provinciale overste. Op
zuster Marie-Thérèse kon je bouwen, ze wist wat
ze wilde en ze zette zich in waar ze maar kon. Ze
was een fijngevoelige vrouw en plaatste zich niet
op de voorgrond. Ruim twintig jaar was ze actief
in Nieuw Guinea. Terug in Nederland was ze in
haar communiteit de persoon die klaar stond voor
iedereen.

Ze bestierde het huishouden en was daarnaast ook
de secretaresse van de Deken in Horst. (L)
In 1985 maakte ze samen met enige medezusters
de overstap naar onze congregatie. In Moederhuis
II vond ze haar nieuwe thuis. Jarenlang is ze
werkzaam geweest in de parochiekerk van de
H. Geest te Amersfoort. Ze trok er dagelijks op
uit op haar fiets. Ze hielp mee aan de vieringen,
was voor velen een aandachtige gastvrouw en
heeft veel parochianen bezocht. Zo was ze er
voor menigeen met haar goedheid en toewijding.
In 2009 werd de communiteit van Moederhuis
II opgeheven. Er moest ruimte gemaakt worden
voor de Serre in Agnietenhove. Het was wel weer
een overgang naar de grote communiteit.
Verscheidene jaren, tot 2017, heeft ze in
Moederhuis I gewoond. De gezondheid liet haar
toen in de steek. Ze had meer zorg nodig en die
kreeg ze in de communiteit van Agnietenhove. Ze
was dankbaar voor de zorg, maar ze liet ook wel
eens merken dat ze bang was dat ze te veel vroeg.
Ze was immers gewend altijd voor een ander
klaar te staan en nu waren de rollen omgedraaid.
Zuster Ulrike bezocht haar trouw en was bij haar
kort nadat ze was overleden. In vrede is zuster
Marie-Thérèse overleden. Wij en de familie, zijn
dankbaar voor haar leven en zijn met ons. Zij
heeft door haar leven laten zien hoe goed God
is. Wij vertrouwen er op dat ze is opgenomen in
Gods Liefde.

