Zoals een arend, die oproept tot vliegen
en boven zijn jongen blijft zweven;
zo spreidde de Heer zijn vleugels uit
en droeg mij op Zijn wieken.

†
In dankbare herinnering aan

Zuster Theodora Maria
Catharina Dierkes
* Vollenhove 2 september 1922
† Amersfoort 6 november 2018
Catharina Dierkes, zuster Theodora Maria, werd geboren
in een liefdevol, katholiek gezin. Als oudste meisje in
het grote gezin was ze van jongs af aan gewend om
aandacht en zorg te geven. Als pittige jonge vrouw zag
ze er altijd goed verzorgd uit en had zelfs verkering.
Toch koos ze vlak na de oorlog, september 1945 voor het
kloosterleven. In 1946 haalde ze de akte K, zij noemde
dat de ‘akte knoei’. Op 1 september 1949, vertrok ze als
novice per boot naar Indonesië, legde daar op 24 juni
1951 bij bisschop Albers de eeuwige geloften af.
Ruim 36 jaar heeft zuster Theodora met plezier in onder
ander Malang de meisjes op de lagere school handig en
netjes handwerken geleerd. Het leven was er sober, in
het kleine huis waar ze woonde sliepen zeven zusters in
de garage. Een grote vrouw, zowel qua postuur als qua
karakter, maar een nuchtere, bescheiden overste die
samen met haar medezusters de handen uit de mouwen
stak. Ze werd al gauw ‘kakak’ genoemd, wat ‘grote zus’
betekent. In lange verhalen per brief en kerstkaart hield
ze contact met haar familie.

Wat was ze blij toen elk jaar niet één maar vier zusters
voor verlof naar Nederland mochten!
Voor het eerst na 15 jaar ging ze naar huis om o.a.
moeder, broers en zussen te bezoeken.
Toen in 1985 de pensioenleeftijd naderde, keerde ze
voorgoed naar Nederland terug. Ze werd al snel een
geliefd lid van communiteit Moederhuis in Amersfoort.
Ze zorgde voor de broodkeuken, ze zong in het koor en
genoot met zuster Cornelia van vakanties.
Op haar 80e legde ze haar taken in de communiteit
neer. Ze bleef met haar krachtige persoonlijkheid, haar
sociale inslag en goede omgangsvormen, een prettig
mens en medezuster. Ze was innemend, maar kon ook
ad rem zijn en rake opmerkingen plaatsen, tot op hoge
leeftijd!
Zuster Theodora - geschenk van de Schepper - is op
6 november jl., rustig in het bijzijn van medewerkers
overleden. Op 9 november jl. hebben we afscheid
van haar genomen in de eucharistie bij haar uitvaart,
aansluitend hebben we haar te ruste gelegd bij haar
medezusters op de begraafplaats Onze Lieve Vrouw in
Amersfoort.
Wij danken zuster Theodora voor het leven dat zij met
ons heeft gedeeld en voor alles wat zij namens de
congregatie voor velen heeft betekend. We bidden dat
zij thuis bij de Heer die haar het leven gaf, mag leven in
het eeuwige licht.
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