Meld Brummans
Zij was dochter van postkantoorhouder en gemeenteontvanger Peter Brummans en Joanna Meulemans
uit de Dorpsstraat (nu bloemenzaak), in 1931
verhuisd naar pand Truijen in de Kerkstraat. Anna
Brummans was haar tante en zij was zus van Mien
en Charles.
Zij ging op 26 maart 1926 naar de kostschool en de
kweekschool in Oirschot en behaalde in 1933 haar
onderwijsdiploma.
In die jaren waren er teveel onderwijzers en Imelda
kon alleen maar her en der als vervangster terecht.
Ze besloot na overleg met haar broer naar de
missie in Indonesië te gaan.
Dat zou goed kunnen als ze zuster werd bij de
Franciscanessen van Veghel. Daar ging ze op 18
februari 1939 heen als zuster Febronie en ze
behaalde in de vrije tijd de onderwijsaktes Engels,
Frans en Duits.
Ze kwam daarmee echter niet in de missie terecht,
maar wel als lerares aan de ULO-scholen (later Naam
Imelda Louisa Theodora
Mavo en VMBO-T) in Veghel en Deurne en in
Antonia Brummans
Deurne ook als directrice.
Roepnaam Meld
In 1945 ging ze naar de ULO in Reusel als lerares
Geboren
26 april 1915
Engels, Frans en Nederlands, kreeg botontsteking
In
Meijel
en moest na de operatie lang revalideren. Toen ging
ze voor twee jaar terug naar Deurne en vervolgens Overleden 29 januari 2000
Veghel
werd ze in 1960 hoofd van de ULO-school in Reusel In
en van het meisjespensionaat.
Beroep
zuster Febronie,
Ze noemde de jaren in Reusel haar levenswerk, hoe
lerares
zwaar het ook was. Overdag drukke werkdagen op
school en ‘s avonds de meisjes in het pensionaat discipline bijbrengen. Ze had met name
aandacht voor leerlingen die het niet gemakkelijk hadden. Overigens konden neefjes en
nichtjes die het op hun school niet redden, altijd nog bij ‘tante zuster’ terecht.
In 1975 kreeg ze de leiding over het klooster in
Veldhoven. Langzaam kwamen er na een
ingrijpende operatie nogal wat lichamelijke
ongemakken. In de rust van het klooster in
Veghel begon ze aan een nieuwe fase, waarin
steeds twijfel over de moeilijk gemaakte keuzes.
Ze beschreef tussen 1990 en 1999 haar eigen
leven in Ik streefde naar een ernstige roeping,
een boek dat ‘langzaam’ leest, maar waarin wel
een indringend persoonlijk tijdsbeeld geschapen
wordt. Verder schreef ze haar herinneringen aan
de kweekschool, het verhaal van de congregatie
De geschiedenis in vogelvlucht, maar ook een
trilogie De geschiedenis van moeder Theresia.

Op 18 februari 1939 werd Meld Brummans (in het
midden) door ouders en broer Charles naar het
klooster van de zusters Franciscanessen in Veghel
gebracht.

