
Herdenking van zusters die omgekomen zijn tijdens de tweede wereldoorlog 

In Nederland waren de zusters gedurende de Tweede Wereldoorlog betrekkelijk veilig in het klooster van 

Veghel. Tot september 1944 en de Duitsers wanhopig tegenaanvallen uitvoerden als reacties op de 

bevrijdingspogingen van de geallieerden. Nadat de zusters en heel Veghel dachten bevrijd te zijn op 20 

september 1944, verwoestten de Duitsers  met bommen en granaten enkele dagen later, op 23 september de 

kapel van de zusters. Vele zusters en leken raakten hierbij gewond, vier zusters en twee medewerkers 

overleden ten gevolge van die aanval.  

Om onze medezusters en medewerkers te herdenken die tijdens de Tweede Wereldoorlog door ontberingen 

of oorlogsgeweld omgekomen zijn, zal er op zondag 22 september 2019 een eucharistieviering worden 

gehouden in de kapel van de Zusters Franciscanessen van Veghel. De viering begint om 10.00 uur en 

nabestaanden van deze zusters zijn zeer welkom hierbij aanwezig te zijn.  

 

In Kamp Kuching (Borneo, Indonesië):   

Naam:     geboorteplaats  geb.datum  overleden op 

• zr. Venantia Verhoeven  Soerendonk   13-12-1879   11-10-1944 (64) 

• zr. Sophia van Kessel  Deurne   24-07-1869   17-05-1944 (75) 

• zr. Antonia Krol   Eerde    14-11-1880  02-05-1944 (64)  

• zr. Fidelia Grassens  Gemert   28-06-1875  21-05-1945 (70) 

• zr. Cajetana van Tiel  Zeeland  16-12-1872  15-12-1942 (70) 

• zr. Gertruda Jaspers  De Mortel  28-12-1879  01-06-1943 (64) 

• zr. Franciscus van den Broek Waspik   19-08-1897  03-10-1945 (47)  

In Sedjiram (Borneo, Indonesië):    

• zr. Theresia Willekens  Reusel   16-12-1883  14-06-1942 (59) 

In Singkawang (Borneo, Indonesië):   

• zr. Rutgera van de Laar  Sint-Oedenrode 02-06-1885  04-06-1944 (58) 

• zr. Antonio van Baardwijk Herpt   30-09-1889  17-10-1942 (52) 

In Solano (Filipijnen):  

• zr. Seraphica Zwetsloot  Leiden   24-09-1889  24-08-1942 (52) 

In Nederland:    

• zr. Clotilda Peters  Sterkrade  01-03-1900  23-09-1944 (44) 

• zr. Symphorosa Pennings Schayk   18-10-1896  23-09-1944 (47) 

• zr. Gaudiosa van Berkel  Dinther   07-06-1910  23-09-1944 (34) 

• zr. Clotilde Jonkers (novice) Erp   06-11-1915  30-09-1944 (28) 

Ook overleden twee medewerkers in die tijd:  

• Miet van de Brand, zij deed altijd boodschappen voor de kweekschool, op 23-09-1944 

• Bert Langens, onze oudste knecht, enkele dagen later op 29-09-1944 

 

Voor meer info kunt u contact opnemen met ons via: info@franciscanessen.org 


