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IRMÃ  MARIA JOANNI  ND 4015 

 
Anna Maria VAN GOG 
 
 
 
Delegação Regina Virginum, Tegelen, Holanda 
 
 
Data e Lugar do Nascimento: 5 de dezembro de 1924 Deurne, Holanda 
Data e lugar da profissão: 13 de agosto de 1946  Tegelen, Holanda 
Data e lugar da morte: 14 de março de 2016 Tegelen, Holanda 
Data e lugar do funeral:  18 de março de 2016 Tegelen, Holanda 
 

  Eu te louvarei ó Senhor, por tua benignidade e  tua verdade, pois colocaste tua 
Palavra cima de teu nome. No dia em que eu clamei e me ouviste, e me fortaleceste 
em minha alma. (Salmo 138) 
 
  A irmã Maria Joanni, terceira dos doze filhos de Johannes van Gog e Johanna 
Manders; eram 4 meninos e 8 meninas. No início, a família vivia em Deurne. Mas logo 
mudaram-se para Milheeze onde o pai construiu uma casa grande, perto de seu 
trabalho, com espaço suficiente para os filhos brincarem. 

  A Irmã Maria Joanni teve uma boa juventude entre seus irmãos, irmãs e seus 
religiosos e dedicados pais. À s tardes, especialmente aos domingos ou dias de festa, 
cantavam e tocavam juntos. Seu pai e seus irmãos tocavam acordeão e, por causa 
desta atmosfera familiar, a ligação entre eles era muito forte.  

 Em 1938, a Irmã Maria Joanni encontrou as Irmãs de Notre Dame, em Milheeze. 
Ela queria se tornar uma irmã também e foi para Tegelen, neste mesmo ano para tornar-
se candidata. Ela gostou muito, mas ficava feliz em voltar para casa durante as férias, e 
sentir o calor e o aconchego de sua família..  

  Depois de sua profissão, foi habilitada para ser professora da educação infantil e 
lecionou nas escolas de ensino fundamental em Waubach e Weert, por vários anos. 

  Em 1953 foi para a Indonésia, como missionária, onde trabalhou, primeiro como 
professora e mais tarde, tornou-se ecônoma. Permaneceu lá durante 30 anos e assumiu 
aquela missão com todo seu coração e toda a sua alma.  Além de seu trabalho, também 
orientou grupos de meninos e meninas, homens e mulheres, na catequese. Alicerçada 
em seu estreito vínculo interior com Deus, a Irmã Maria Joanni tentou aproximar de 
Deus, as pessoas que encontrava. 
 
  Depois de retornar à Holanda em 1982, foi ecônoma em Tegelen, por muitos 
anos.Também tocava órgão. Jamais deixou de apoiar a missão na Indonésia. 
 
  Em sua longa vida, a Irmã Maria Joanni encontrou força e coragem na oração..  

  Que Deus, cuja mão estendida, ela sentiu tantas vezes durante a sua vida, 
agora a leva agora para a Sua Graça. 


