
Jet Gielen 

 

Jet Gielen was een dochter van meester Willem Jaspar 

Gielen en Maria Johanna Hendrikx.  

Zij was zus van Anna Gielen.  

Monseigneur Gerrit van Rijt was oudoom van Jet en 

Anna, Willem en Hendrik Hendrikx waren ooms en 

pastoor Frits Rooijakkers was hun neef. 

 

 

 

Jet Gielen besloot onderwijzeres te worden en 

behaalde in Roermond de akte K voor handwerken (1920) en de onderwijzersakte 

(1921).  

Op 4 februari 1924 ging ze naar Tegelen en trad ze in bij de Zusters van de Goddelijke 

Voorzienigheid. Deze in 1842 gestichte Duitse onderwijsorde moest in 1876 Duitsland 

verlaten, toen tijdens de Kulturkampf de spanningen en conflicten tussen de katholieke 

kerk en het wereldlijk gezag hoog opliepen. De zusters sloten hun scholen en weeshuizen 

en trokken naar Nederland, Blerick en Tegelen.  

 

Jet Gielen ging als zuster Magdalie door haar kloosterleven en na de professies werkte ze 

van 1926 tot 1932 in Arnhem in het onderwijs. Daar behaalde ze in 1932 ook haar 

hoofdakte.  

Vanaf 1932 stond ze aan school bij het klooster in Blerick, waar ze haar vrije tijd nuttig 

gebruikte voor studie, want ze slaagde in 1933 voor de lagere onderwijsakte Frans en in 

1935 voor de akte Engels. Daarna werd ze in 1937 hoofd van de lagere school in Tegelen 

en in 1938 van de MULO in Tegelen.  

Een onverwachte overplaatsing kwam in 1947, toen op zuster Bernardi na alle zusters 

van de kweekschool ‘Maria Regina’ in Blerick werden vervangen door andere zusters. 

Zuster Magdalie Gielen werd directrice van de MULO en van de kweekschool ‘Maria 

Regina’. Die kweekschool werd in 1965 wegens ruimtegebrek verplaatst naar Venlo als 

PABO (pedagogische academie basisonderwijs) ‘De Wylderbeek’.  

Zuster Magdalie bleef nog directrice van de MULO tot haar afscheid op 1 december 1968. 

 

Ze was daarna nog actief in verscheidene besturen, onder meer als voorzitster van het 

catechetisch centrum. In 1970 besloot ze, met pauselijke dispensatie, buiten het klooster 

in Venlo te gaan wonen. 

 

(Voor een foto uit 1909: zie Anna Graat) 
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