
Zuster Ancilla zegt Meijel vaarwel 
Bijna 55 jaar woonde en werkte zuster Ancilla in Meijel. 
Op 17 december 2021 is ze verhuisd naar Oirschot. Daar 
woont ze nu weer samen met haar medezusters in het 
moederhuis van de congregatie. Met dankbaarheid kijkt 
zij terug op haar periode in Meijel en ze neemt mooie 
herinneringen mee. 
In 1967 kwam zuster Ancilla naar Meijel om op de lagere 
school handvaardigheidslessen te geven en handwerken. 
Er werd een handvaardigheidslokaal getimmerd op de 
zolder van de Sint Jozefschool. Daar kregen alle kinderen één uur en drie 
kwartier per week les van haar. Veel oud-leerlingen hebben ongetwijfeld nog 
mooie herinneringen aan die tijd. 
Daarnaast was ze vanaf 1985 lector in de kerk. Ook ging ze namens de parochie 
Meijelse mensen bezoeken in de ziekenhuizen in de regio. Vanaf 1994 
verzorgde ze ook de gezinsbezoeken en avondwakes. Ze bouwde een sterke 
band op met mensen in Meijel en omgeving. Ze wilde daarom ook hier blijven 
wonen, zo lang het niet noodzakelijk was terug te gaan naar het klooster. 
Na haar pensionering bleef ze, naast alle activiteiten voor de parochie, actief 
door met meerdere groepjes kaarten te maken. Ze had haar zwemclubje en 
was lid van een koor. 
Met het vertrek van zuster Ancilla uit Meijel komt een einde aan de periode, 
waarin de Zusters Franciscanessen van Oirschot in Meijel actief waren. Zij 
leverden een gigantische bijdrage aan het onderwijs en de ouderenzorg in 
Meijel vanaf 1896. 
Graag geven wij de inwoners van Meijel en buurtdorpen de kans hun 
dankbaarheid aan haar te tonen. Daarom nodigen wij iedereen die haar kent 
uit om een bladzijde te vullen voor een dankboek. Daarvoor kunt u een 
herinnering noteren, een foto plakken, een gedicht of een tekening maken op 
een vel papier op A4-formaat. Inleveren van het blad kan tot 2 maart 2022 bij 
Ans Creemers, Churchill-laan 20, Meijel. U kunt uw reactie ook per email sturen 
naar jokeblankers@hotmail.com. Wij bundelen alle binnengekomen reacties 
tot een boek en zullen het haar overhandigen. Met een hart van goud verdient 
zij het om bedankt te worden voor haar betrokkenheid bij onze gemeenschap. 
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