Het mooie van haar was, dat je ook altijd bij haar
terecht kon. Nu is aan dit mooie, rijke leven een
einde gekomen.
De laatste jaren ging haar gezondheid achteruit.
Zuster Cornelia, die altijd zo zorgzaam voor
anderen was, had nu zelf meer zorg nodig.
Daardoor verbleef ze de laatste maanden in de
‘Serre’, waar ze zich goed op haar plaats voelde
en dankbaar was voor de zorg die ze kreeg. De
zusters en medewerkers hielden van haar en zij
van hen.

†
In dankbare herinnering aan

We zijn haar dankbaar voor het leven dat ze met
ons gedeeld heeft en voor wat ze betekend heeft
voor de congregatie en anderen; voor haar inzet,
liefde en trouw. Nu mag ze leven in het licht en
de vrede van God, wat we haar van harte gunnen,
hoewel we haar zeker zullen missen.
In een plechtige uitvaartviering hebben wij
woensdag 13 februari in de kapel van het
Moederhuis afscheid van haar genomen en God
gedankt voor wie zij was. Daarna hebben wij haar
begeleid naar de begraafplaats waar haar lichaam
te ruste is gelegd bij haar medezusters die haar
zijn voorgegaan.
Hartelijk dank voor uw medeleven en
belangstelling.
Bestuur Huis Nederland
Zusters van Onze Lieve Vrouw van Amersfoort
Medezusters en familie.

Zuster Cornelia Maria
Afra Maria Dekker
* Bovenkarspel, 13 april 1927
† Amersfoort, 8 februari 2019

Zuster Cornelia Maria, Afra, Dekker werd geboren
en is opgegroeid in een groot en liefdevol katholiek
gezin. Een groot gezin betekende: aandacht voor
anderen en aanpakken waar nodig; eigenschappen
die ook het latere leven van Afra kenmerkten.
Haar gelovige opvoeding heeft er zeker toe
bijgedragen dat zij op 19-jarige leeftijd voor het
religieuze leven koos.
In februari 1947 trad zij in bij de zusters van Onze
Lieve Vrouw van Amersfoort, waar later ook haar
zus, zuster Margaret zou intreden. In 1949 legde
zij haar tijdelijke geloften af en in 1952 verbond
zij zich voor altijd aan de congregatie.
Thuis, als jong meisje, had zij zich bekwaamd
in de naaldvakken en in 1944 behaalde ze het
diploma “coupeuse”.
In het noviciaat kwam daar in 1948 nog de akte
‘Nuttige handwerken’ bij, dit alles kwam haar
later goed van pas.
Vanaf haar eerste geloften heeft zuster Cornelia
Maria
deel
uitgemaakt
van
verschillende
communiteiten en in Leeuwarden en Baarn had
ze achtereenvolgens de leiding over de daar
gevestigde communiteiten.
Vanaf 1969 maakte zuster Cornelia Maria weer
deel uit van het Moederhuis te Amersfoort, waar
zij haar verdere leven gebleven is, dus bijna 50
jaar.
Op de rouwcirculaire staat in door haar zelf
gekozen woorden:

Mensen die leven uit verwachting zien verder
Mensen die leven uit liefde zien dieper
Mensen die leven uit geloof zien alles
en in een ander licht.
Deze woorden kenmerkten haar hele leven, je
kunt wel zeggen dat ze vanuit deze woorden
heeft geleefd en haar taken heeft vervuld. Ze was
graag in de kapel, verzonken in gebed en had ook
een grote devotie tot Maria.
In het Moederhuis kreeg zij als hoofdtaak
‘telefoniste bij de receptie’. Deze taak heeft zij
vele jaren vervuld en toen dit in de loop der jaren
geleidelijk overgenomen werd door mensen van
buiten het klooster maakte zij zich verdienstelijk
op velerlei terrein.
Ze was een wat stille, rustige persoon, maar altijd
bezig, vriendelijk en zorgzaam voor anderen. Met
name zieken en ouderen hadden haar aandacht.
Jarenlang heeft zij er o.a. voor gezorgd, dat deze
zusters voldoende fruit kregen.
Haar talenten reikten verder dan naaien en
handwerken. Zo was ze zeer kundig in werken
met de computer en verzorgde allerlei typewerk
voor de communiteit, o.a. voor de liturgie waar
ze veel zorg voor had. Daar ze ook zeer creatief
was, maakte ze voor feesten bijvoorbeeld
mooie menukaarten. Ook hielp ze zusters bij
computerproblemen. Ze was altijd heel precies in
haar werk. Alles werd keurig afgeleverd en tot in
de puntjes verzorgd.

