Tijdens de avondwake hebben we zuster
Alfonsa herdacht en donderdag 13 juli 2017
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.
Gedelegeerd Bestuur Huis Nederland
Zusters van Onze Lieve Vrouw van Amersfoort
en familie

Wanneer ik door de velden ga
en zon en hemel gadesla,
dan weet ik Heer, hoe groot Gij zijt,
en buig mij voor uw majesteit.

†

In dankbare herinnering aan

Zuster Alfonsa
Alida Maria Magdalena Hes
* Alkmaar, 17 november 1936
† Amersfoort, 7 juli 2017

Zuster Alfonsa - Alida - Hes was op een na de
jongste in een groot gezin. Thuis wist ze van
aanpakken en ze stond klaar voor iedereen die
haar hulp nodig had.
Zestig jaar geleden, september 1957, is ze
ingetreden bij de Zusters van Onze Lieve
Vrouw van Amersfoort, haar professie volgde
in maart 1960.
Heel haar leven stond in dienst van de ander,
ze merkte veel op en vond zelf ook dat ze vaak
te veel zag, wat niet altijd makkelijk was.
Ze had aandacht voor velen en vroeg zelf
ook wel de aandacht. Ze maakte gemakkelijk
contact en was daardoor bekend bij veel zusters
en bij de familie van de zusters.

Met zuster Nicoline heeft ze samen in de
keuken van het Moederhuis jarenlang voor de
inwendige mens gezorgd. Ze heeft het lang
volgehouden om in Hoevelaken kleren voor de
noodlijdenden te bezorgen, dat deed ze vroeger
ook met zuster Nicoline. Als chauffeuse heeft ze
dikwijls zusters mee uitgenomen en dan wist ze
ook nog veel te vertellen. Alfonsa kon genieten
van de natuur en ze liet anderen daarbij mee
genieten. Ondanks haar achteruitgaande
gezondheid heeft ze diverse keren zusters
met de auto ergens naar toegereden. Ze wilde
blijven helpen, maar uiteindelijk ging het niet
meer.
Begin juni werd geconstateerd dat ze
ongeneeslijk ziek was. Moedig en dankbaar
heeft ze haar leven aan God toevertrouwd. Ze
zei: `Het is goed zo, ik heb een mooi leven
gehad.’ Wij hebben daar getuige van mogen
zijn en we zijn er met haar dankbaar voor. In
de nacht van donderdag op vrijdag 7 juli jl. is ze
gestorven in het bijzijn van een verzorgende.
Met het heengaan van zuster Alfonsa hebben
we een lieve, behulpzame zuster verloren.
Wij en de familie zullen haar heel erg missen,
haar zijn met en voor ons, haar attenties en
creativiteit. Dank je wel Alfonsa, voor jouw
leven en liefde met ons.
Rust nu zacht en bid voor ons.

