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Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. 
A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. 

 Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? (Sl 42) 
 

Com este salmo, que a Irmã Maria Willihelma quis que fosse escrito em suas lembranças de 
morte, despediu-se das coirmãs e agradeceu à Congregação onde lhe foi permitido viver e 
trabalhar. 

A Irmã Maria Willihelma foi a segunda filha de Wilhelmus Heuijerjans e Cornelia Geenen. O 
casal teve 4 filhos, dois meninos e duas meninas. Nossa irmã era a segunda mais velha. 

Após completar o Ensino Fundamental, cursou o Ensino Médio e o curso de Pedagogia. 
Após a conclusão, ela ingressou na Congregação das Irmãs de Notre Dame. Depois da 
profissão religiosa, trabalhou na escola primária das Irmãs de Notre Dame em Heerlen. 

Além de dar aulas, ela continuou estudando e recebeu o diploma para dar aula de 
administração, francês nas escolas secundárias e no ensino médio e pedagogia social. 

Mais tarde, foi professora e diretora em Mulo (escola secundária), em Helmond e depois em 
Hoensbroek. De 1974 até se aposentar, deu aula na escola com alunos com necessidades 
especiais em Borculo. 

A Irmã Maria Willihelma era uma boa professora. Ela sempre preparava muito bem suas 
aulas e tinha um grande coração para seus alunos - tanto para os grandes quanto para os 
pequenos. Os estudantes a amavam. Ela tinha um grande poder de observação e uma boa 
memória. 

Era muito grata. Sempre que alguém oferecia sua ajuda, ela dizia uma palavra de 
agradecimento. 

Depois da aposentadoria, deu Catequese em Weert e trabalhou na paróquia. 

Quando as forças estavam diminuindo, veio para Tegelen para aproveitar sua 
aposentadoria. 

Agradecemos à Irmã Maria Willihelma pelo seu compromisso. Em nossos corações, 
lembraremos dela como uma irmã generosa. 

Descanse em paz. 


