
Mina Peeten 

 

Ze was dochter van meester-hoefsmid Peter Johannes 

Peeten ‘Smid-Hennes’ en Hendrika Thijssen, van de 

Donk.  

In Meijel leerde ze in het huishouden werken, omdat 

haar moeder een zwakke gezondheid had. Ze ver-

zorgde de koeien, geiten, varkens en kippen. Soms 

was ze net iets te ijverig. Als peuter streek ze nieuwe 

verflagen over de pas door haar moeder geverfde 

ramen en deuren. Later wilde ze haar vader helpen 

door een brok zand uit de kalkput te halen. Ze viel 

echter zelf in de kuil en het duurde een hele tijd om af 

te komen van de pijn en de brandwonden.  

 

 

 

 

Op 28 april 1933 trad ze in bij de orde van de Zusters van Liefde uit Tilburg en werd 

zuster Vitus. Na haar kleine professie in 1934 legde ze haar eeuwige geloften af op 15 

november 1937.  

Tussen 1933 en 1937 deed ze allerlei werkzaamheden, maar legde ze zich vooral toe op 

de opleiding als verpleegster. Ze werkte in de ziekenhuizen van Venlo tot 1946 en 

Helmond tot 1957 en van 1957 tot 1975 in het St. Bartholomeusgesticht te Asten, vooral 

in de verzorging van bejaarden. In deze laatste periode, toen de kloosterregels minder 

streng werden, ging ze regelmatig met de fiets naar Meijel op bezoek bij haar vader, die 

zeer trots op haar was. Na de opheffing van het klooster in Asten kreeg ze de zorg voor 

bejaarde medezusters in Budel.  

 

Na haar pensionering heeft ze nog veel jaren 

gebreid en gehaakt om geld te verzamelen voor 

de missie. In 1983 vierde ze haar gouden 

kloosterjubileum in Meijel, tegelijk met broeder 

Stanislaus van der Weerden. Ze overleed in 

verpleeghuis De Triangel in Aarle-Rixtel en 

werd in die plaats op het kloosterkerkhof 

begraven. 
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