
Zusters en de familie danken u voor 
uw deelneming en gebed.



In liefdevolle herinnering aan

Zuster Corrie Heemskerk
✩ Lisse, 6 augustus 1925 

† Boxtel, 25 september 2013

Lid van de Congregatie van Missiezusters 
van Onze Lieve Vrouw van Afrika

“Ik ben geen roos, maar een paardenbloem”. 

Corrie was een dankbare, bescheiden en liefdevolle 
vrouw, die vol goede moed 36 jaar lang als missionaris 
heeft gewerkt in Zambia en Malawi. Ze kwam uit een 
groot boerengezin met 10 kinderen. Hier heeft ze 
altijd hard meegewerkt, maar ze hield ook op z’n tijd 
van een verzetje. Toen ze nog een jong meisje was 
heeft ze haar vader op dramatische wijze verloren 
tijdens de oorlog. Haar moeder wilde heel graag 
dat Corrie naar de Witte Zusters ging, maar toen het 
eenmaal zover was, kon ze haar moeilijk loslaten. 
In 1948 is Corrie in Esch ingetreden, haar tijdelijke 
gelofte deed ze in 1950, gevolgd door haar eeuwige 
Professie in 1956. Corrie heeft zich tien jaar lang 
ingezet voor de huishouding en de voedselvoorziening 
van de grote meisjesschool in Minga (Zambia). 

Ook leerde ze huisjes bouwen samen met de 
melaatsen in Malawi. Later is ze op nog vele andere 
posten geweest, waarvan die in Chipata (Zambia), 
een van haar dierbaarste was: als pastoraal werkster 
samen onderweg met de mensen in de parochies.
Corrie kende ook eenzaamheid en crises in haar 
missionarisleven, maar ze putte veel kracht en troost uit 
haar relatie met God. Zoals ze zelf schreef: ‘Ik ontmoette 
Jezus aan de put, hij leidde mij naar de bron van Levend 
Water.  Ik bad om hulp en ik kreeg hulp’.  
Terug in Nederland heeft ze zich ingezet voor onze 
bejaarde zusters. Ook woonde ze in een oecumenische 
leefgemeenschap in Amsterdam waar ze werkte voor 
de drugsverslaafden. Toch wilde ze liever weer naar 
Afrika, daar had ze nu eenmaal haar ware geluk 
gevonden.
Haar positieve instelling en humor heeft ze tot het 
einde weten te behouden. Zelfs op haar ziekbed 
maakte ze nog grapjes met haar medezusters en het 
verzorgend personeel van Molenweide. 
Als een klein kaarsje is onze lieve Corrie zachtjes 
opgebrand, in alle rust en vol overgave aan God, haar 
Trouwe Metgezel. De pluisjes van jouw paardenbloem 
zullen verwaaien in de wind en opnieuw uitschieten 
in vruchtbare aarde.

Moge zij rusten in Eeuwige Vrede. 


