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Dit is Yoor u een gedachtenis aan

Moeder Maria Benigna van het Kruis
Johanna Rosalia Maria SIaets - Passionistin

Zia werd geboren te O.L. Vrouw Waver in West-
Vlaanderen op '19 

ianuari 1906, geprofest in de Con-
gregatie yan de contemplatieve Zuster Passionistin-
nen te Tielt (8.) 1 mei 1933.
Zii was de eerste overste van het Gemmaklooster te
Sittard, welke taak zii sinds 1938 gedurende 25

iaren vervulde.
Zii overleed na een Iangdurige ziekte met voorbeel-
dig geduld gedragen, gesterkt door het sacrament
der zieken, daags voor 't Paasfeest op 1 april 1972.

"Leef ik, zo leef ik met Christus, sterf ik, zo sterf
ik in de Heer". (St. Paulus)
Durven geloven in het Leven, is durven geloven
door de dood heen: "lk zal niet sterven, maar leven
in eeuwigheid". (Jr. 11,25)
Van dit geloof heeft Moeder Benigna een persoon-
liik getuigenis gegeven gedurende haar leven en
met name tiidens haar langdurige en piinliike ziekte.
Moedig en geduldig bleef zii voor iedereen tot het
laatste toe de "weldoende". ln haar leidinggeven-
de taak, maar ook als opmerkzame medezuster, was
zii met haar ongekunstelde evangelische levenshou-
ding de steeds zorgzame aanwezige voor iedereen,
zowel in de eigen gemeenschap als daarbuiten.
Haar voorbeeld vond zii in Maria, de dienstmaagd
des Heren, de luisterende naar Gods woord, die zii
ook de moeder van haar geloof durfde noemen.
Zii heeft ten diepste de Heer gevolgd tot in de
overgave van ziin liiden en kruis, zodat zii kort voor
het moeizame einde ook zeggen mocht: "het is vol-
bracht".

Haar heengaan treft allen die haar gekend hebben
en voor wie zii veel heeft betekend. Er bliift echter
niet zomaar een leegte en een herinnering. Het ge-
loof in de verrezen Heer, het geloof in leven over
de dood heen, zegt ons, dat degene die ons voor-
ging in geloof, in de Heer ook aanwezig bliift, wel-
doende en zorgend.
Proberen wii in dat geloof haar te volgen.
De Heer moge haar vrede ziin én de onze.

Namens familie en communiteit danken wii allen
harteliik die door hun aanwezigheid en medeleven
van hun waardering voor de overledene hebben
bliik gegeven.

Begr. ondern. W. Wauben Sittard, tel . 3572


