
Wie woont onder de hoede van...
overnachtend in de schaduw van

een God almachtig.
                                                          

Psalm 91



†
In dankbare herinnering aan

Zuster Mediatrix
Wilhelmina Gesina Ribbert

*  Albergen, 19 oktober 1930
† Amersfoort, 11 maart 2019

Zuster Mediatrix, Minie, was de oudste in 
het gezin Ribbert. Ze was zorgzaam en haar 
naaitalenten kwamen heel goed van pas in het 
grote gezin. Minie wist wat ze wilde en liet dat 
ook wel merken. Haar zus zuster Miriam, ging 
haar voor naar het klooster. Zij wachtte nog 
even, ze wilde gewoon nog meer beleven.

September 1955 is ze ingetreden en in 1958 
heeft ze haar eerste geloften afgelegd als 
Zuster van Onze Lieve Vrouw van Amersfoort. 
Kort na haar professie werd ze verplaatst naar 
Alkmaar. Daar heeft ze zich ingezet door haar 
werk bij de administratie van de scholen en van 
het dekenaat van Alkmaar. Na jaren in Alkmaar 
geweest te zijn vond ze een nieuwe communiteit 
en werkplek in Emmen. Met klooster en kerk 
verbonden wist ze zich er opnieuw dienstbaar te 
maken met administratief werk.

Kerk en maatschappij gingen haar ter harte en 
ze kon zich goed vinden in de vernieuwingen in 
de kerk. Daar had ze dan ook wel haar mening 
over. De positie van de vrouw was wel een punt 

dat haar aansprak. Ze was actief in Vrouw, Kerk 
en Samenleving, de Mariënburgvereniging en bij 
Religieuzen tegen Vrouwenhandel. 
Haar familie betekende veel voor haar, ze deelde 
hun zorgen vooral in tijden van ziekte.

Een aantal jaren heeft ze zelfstandig gewoond. 
Ze wist zich zeker geïnspireerd door de bijbel en 
ze nam actief deel aan een psalmencursus. Toen 
Onze Lieve Vrouw ter Eem gesloten werd in 2009 
is ze teruggegaan naar het Moederhuis. In de loop 
der jaren nam haar gezondheid af. Ze is actief 
geweest zolang ze kon. Het was dan ook een 
zware pil voor haar toen ze moest toegeven dat 
het niet langer ging. In 2017 bleek dat ze meer 
verzorging nodig had en ze is naar Agnietenhove 
gegaan. Moedig heeft ze de laatste fase van haar 
leven doorstaan. Aan haar blik zag je dat ze blij 
en dankbaar was als ze geholpen werd.

We zijn zuster Mediatrix  dankbaar voor haar 
leven met en voor ons. Wij en de familie zullen 
haar missen. Ze mag nu rusten in vrede.

In die geest van dankbaarheid hebben we tijdens 
een viering afscheid van haar genomen en haar 
daarna begeleid naar de begraafplaats van Onze 
Lieve Vrouwe te Amersfoort waar ze te ruste is 
gelegd bij haar medezusters.

Veel dank voor uw medeleven en belangstelling.
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