Anna Maria Gielen
Anna Gielen was een dochter van meester Willem
Jaspar Gielen en Maria Johanna Hendrikx. Zij was zus
van Jet Gielen.
Willem Jaspar Gielen, geboren in Geistingen even ten
noorden van Maaseik, werd op 15 februari 1888
hulponderwijzer aan de Openbare School in Meijel.
Daarna werd hij onderwijzer en trouwde hij op 18 juni
1900 met Maria Johanna Hendrikx van de Donk.
Samen bouwden zij in 1906 op perceel B.1788 aan de
kiezelweg Meijel-Helden hun huis, nu Kerkstraat
garage Hunnekens. Monseigneur Gerrit van Rijt was
oudoom van Jet en Anna, Willem en Hendrik Hendrikx
waren ooms en pastoor Frits Rooijakkers was hun
neef.
Naam

Johanna Maria Jacoba

Gielen
Anna Gielen hielp jaren thuis in de huishouding,
voordat ze op 28 oktober 1931 naar de missiezusters Roepnaam Anna
van O.L. Vrouw van Afrika ging, de Witte Zusters of Geboren
17 juli 1904
zusters van kardinaal Charles Lavigerie in Esch bij In
Meijel
Boxtel.
Overleden 7 juni 1998
Deze zusters legden zich vooral toe op bevrijding van
Reuver
de vrouw, jeugdzorg voor wezen en rondtrekkende In
zuster Gualberta
kinderen, onderwijs, gezondheidszorg en catechese in Beroep
Afrikaanse landen.
Daarbij pasten ze hun witte kleding, sluier en
rozenkrans als gebedssnoer aan bij die van de
hoofdzakelijk moslimvrouwen.
Anna begon haar postulaat, proeftijd van zes
maanden, op 18 september 1931.
Ze werd als missiezuster Gualberta uitgezonden naar
Algerije, dat toen nog een Franse kolonie was.
Ze werkte in Biskra, een knooppunt van wegen juist
ten noorden van de Sahara in noordoost-Algerije.
Daar deed ze haar professie op 29 oktober 1933 en
werkte er op de linnenkamer en als verpleegster in
het sanatorium.
Van 1940 tot 1944 was ze werkzaam in les Attafs en
het weeshuis bij Sint Charles. Na nog twee jaar werk
in het sanatorium kwam ze in juli 1946 terug naar
Nederland, een korte tijd in het provincialaat van de
orde in Boxtel.
Daarna werkte ze tot ze zelf zeventig werd in de
verpleging van bejaarde zusters in Sterksel.

In 1981 ging ze naar Reuver, waar de Witte Zusters
een eigen verdieping hadden in het voormalig
klooster van de Dominicanessen van Voorschoten,
dat omgebouwd was tot bejaardenhuis.
Daar, in ‘Oppe Ruiver’ overleed zuster Gualberta in 1998, waarna ze eerst werd begraven
op het kloosterkerkhof in Esch. Na de afbraak van het klooster in Esch werd ze in 2010
herbegraven op het RK-kerkhof in Boxtel.
(Voor een foto uit 1909: zie Anna Graat)

