
Zusters van JMJ-Laan; eindelijk erkenning  
 
Zes zusters met een gemiddelde leeftijd van 87 jaar, maar hun geest is jong en 
beweeglijk. Een leven van toewijding en hard werken heeft eindelijk erkenning 
opgeleverd door de straat die vernoemd is naar de kloosterorde, die sedert 1904 veel 
werk in Heeswijk-Dinther en elders in de wereld heeft verzet. Het proces heeft zeven 
jaar in beslag genomen, maar dankzij het 80-jarig jubileum van zuster Regula van 
Kesteren en het bezoek van burgemeester Marieke Moorman daarbij, kwam het proces 
in een stroomversnelling. De zusters zijn content: “als wij er straks allemaal niet meer 
zijn – en dat gaat snel nu – blijft de congregatie hier toch nog een beetje bestaan.” 
 
Kloosters werden veelal gesticht op plaatsen waar hulp aan zieken en bejaarden nodig was. 
Zo ook in hier, er kwam een paviljoen voor TBC patiënten. Toen dat niet meer nodig was, 
werd het een bejaardenhuis. De zusters zijn weliswaar oud, maar dit hebben ze niet 
meegemaakt. Zuster Jacobi Engelen en zuster Corry de Vette wonen het langst in Heeswijk-
Dinther.  
 
Koken en wassen 
In 1964 kwam zuster Corry de Vette uit Rome, waar zij in 1963 assistentie had gegeven in 
de vorm van eten koken en de was doen voor het Nederlands College tijdens het Concilie. 
“Bisschoppen, secretarissen en studenten, niet allemaal sliepen in het gebouw van het 
college, maar wel kwamen ze eten en de was brengen.” Daarna volgde Cunera. 
Zuster Jacobi werkte in de keuken bij Cunera, met groenten uit de eigen tuin en veel werk. 
Reuzenpannen die een plek moesten krijgen op het fornuis en veel groenten om te wassen 
en snijden. Het aantal pannen werd groter naarmate het aantal inwoners groeide en de 
mensen ouder werden, met bijbehorende diëten. Het zoeken naar een plek op het fornuis 
werd lastiger. “Tegenwoordig vliegt het eten bijna vanzelf op tafel”. Tien jaar is zuster Jacobi 
weggeweest uit Heeswijk voor gezinszorg. Daarna kwam ze terug om niet meer weg te 
gaan.  
 
Zieken en bejaarden 
Na Rome ging zuster Corry, toen 38 jaar, de opleiding voor ziekenverzorgster volgen. Het 
kostte veel moeite, maar ze slaagde. Zes jaar verpleeghuis Cunera en daarna De Bongerd. 
Er kwamen 125 zusters binnen die verzorging nodig hadden. Hulp kwam van 
bejaardenverzorgsters, maar ook de saamhorigheid was groot. Elkaar helpen was 
vanzelfsprekend. In de loop der jaren zijn de groepjes kleiner geworden en nu zijn er nog 
maar 35 zusters. Hulp wordt verleend door mensen die in deeltijd werken en de organisatie 
is zakelijker. De zusters hebben een grote verbondenheid, maar wanneer ze heengaan is 
daar het grote ongewisse. Niemand weet hoe de dood eruitziet. Een ding hebben ze 
gemeen: ze willen menswaardig gaan! 
 
In de vakantiekrant wordt het vervolg van het boeiende leven van de zusters van JMJ 
gepubliceerd. Hou vooral wat tijd vrij voor de vakantiekrant, er zullen hele leuke en 
boeiende zaken in staan. 


