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Como é amável a tua morada, Ó  Senhor dos Exércitos! 
Salmo 84 

 
A Irmã Maria Jean Baptist faleceu inesperadamente e devolveu sua nas mão de 

seu Criador com a idade de 92 anos. Foi ao seu encontro rezando e caminhando. A Irmã 
vivia o amor de Deus e encontrou vida no seguimento de Cristo. A Irmã Maria Jean 
Baptiste rezava muito. 
 

A Irmã nasceu em Asten. Era a segunda filha de Wilhelmus van Goch e Maria 
Petronella Cuypers. Eles tiveram 9 filhos, 2 meninos e 7 meninas. Em seguida foram 
morar em Gemert, onde a irmã teve uma juventude muito boa.  
 

Sendo a filha mais velha, aprendeu a ajudar a cuidar de seus irmãos e irmãs mais 
jovens. Ela fez um curso de assistência à família, mas devido à fragilidade de sua saúde, 
não pode trabalhar muito em famílias.  
 

Fez então, um curso de professora de Educação Infantil. Naquele tempo Gemert e 
sua escola, ficavam distantes. Por essa razão, foi morar na casa de sua tia e de seu tio, 
por alguns anos. 
 

Eles eram bons amigos das Irmãs de Notre Dame que trabalhavam na paróquia de 
Helmond. Aí a Irmã Jean Baptist encontrou as irmãs e, depois de completar sua 
habilitação de professora, ingressou em nossa Congregação, aos 30 anos.  
 

Depois de sua profissão, trabalhou como professora de Educação Infantil, em 
Hoensbroek e Lauradorp. Mais tarde, foi responsável por grupos de crianças, em casas 
de crianças, em Wassenaar e em Herpen. 
 

A Irmã trabalhou arduamente, do seu próprio jeito. Nenhum trabalho era difícil 
demais para ela, mesmo depois de sua aposentadoria. Ela cuidava das dietas na cozinha, 
ajudava a cuidar das doentes, trabalhava na recepção, cuidava do refeitório e de outras 
tarefas domésticas. Fazia tudo com muito prazer 
 

Para todos que a conheciam, foi um exemplo de fé sólida em Deus. Agora que 
temos que viver sem sua presença, não queremos ficar tristes, mas agradecemos por tê-
la tido em nosso meio 
 

Que ela descanse em paz. 


