Mien Brummans
Mien Brummans 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. Zij
was zus van Meld en Charles, terwijl Anna Brummans
haar tante was.
Mien ging van 1920 tot 1926 naar de zusterkostschool
in Oirschot en studeerde voor onderwijzeres met
verscheidene aktes tussen 1926 en 1930. Van 1927
tot 1935 was ze als onderwijzeres verbonden aan de
St. Jozefschool voor meisjes in Meijel.
In 1935 nam ze studieverlof en ging ze naar het
klooster van de Dominicanessen van Bethanië aan de
Kaldenkerkerweg in Venlo.
Ze voelde zich aangetrokken tot werken met de
‘outcast’, de delinquente vrouw, de vrouw in de Naam
marge, de moreel zwakke en de kinderen die daar de
dupe van waren. Ze werd zuster Gemma Petra van de
Roepnaam
Sterre der Zee.
De zusters moesten in de oorlog van Venlo vluchten Geboren
naar een gebouw in Echt. Daar sprak ze in maart 1945 In
haar eeuwige geloften en veranderde haar naam in Overleden
zuster Gemma Petra van Jezus op het Kruis.
In
Ze werkte in het reclasseringsinternaat Lactaria, dat
Beroep
de zusters Dominicanessen in 1934 op verzoek van
het Ministerie van Justitie in Stevensbeek hadden
opgezet en vervolgens in Rijsbergen, waar ze ook kinderen van
opvingen. Als priorin gaf zij leiding aan deze tehuizen, waar men
ongehuwde moeders.
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Ze werd vervolgens in 1955 uitgezonden naar Canada, waar de zusters pas begonnen
waren met hun werk voor vrouwelijke gevangenen in de reclassering, het ‘Bethaniëwerk’. Een soort pastorale zorg.
In het buitenland kon zuster Gemma Petra niet
echt wennen en ze kwam terug naar Nederland,
waar ze de grote verandering meemaakte: niet
langer kinderen in leeftijdsgroepen bij elkaar,
maar ‘gezinsgroepen’ onder leiding van een
zuster, de ‘moeder’. Voor Gemma Petra wachtte
werk in kinderdorp Bethanië in Horn en in huize
Bethanië in Genk (België).
Vanaf 1978 kwamen de klappen achter elkaar:
een hersenbloeding en verlammingsverschijnselen, maar ze knapte telkens een stuk op. Na de
hersenbloeding die haar daags na haar zeventigste verjaardag trof moest ze machteloos en
afhankelijk meer dan drie jaar in een rolstoel
zitten. Ze werd begraven op het kloosterkerkhof
in Horn.
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