
 

MEVR. MARIA J. BUIJS-VAN OSS 
geboren te Bergharen op 1 december 1916 

overleden te Eindhoven 
op 1 maart 2012 

Begin jaren ‘60 van de vorige eeuw zag het bestuur van Huize Overdonk in Dongen uit naar gegadigden voor de 
huishoudelijke dienst van het rectoraat. De keuze viel op het echtpaar Bertus en Marie Buijs-van Oss, dat om 
gezondheidsredenen zijn boerderij in het Land van Maas en Waal had moeten opgeven. 

Het paar betrok de krap bemeten “dienstwoning”: twee kamertjes  op de eerste verdieping van het overigens 
ruime huis. 

Bertus was goed voor allerlei onderhoudskarweitjes, zijn vrouw regelde de huishouding van de rector en enkele 
medebewoners. 

Enkele jaren nadien verhuisde de rector en werd in het rectoraat het provinciaal bestuur van de congregatie 
gehuisvest. 

Het werd drukker in huis en in mevrouw Buijs bleek een goede gastvrouw schuil te gaan. 

In 1987 verhuisde het bestuur naar het Gerardus Majellahuis en mevrouw Buijs, inmiddels weduwe geworden, 
betrok een  bejaardenwoning in de Schoolstraat te Dongen. Tien jaar later bleek het alleen wonen voor haar, 
intussen 80 jaar oud, een  probleem te worden. Ze zou graag bij de broeders wonen en daartegen was van die 
zijde geen bezwaar. Mevrouw Buijs werd opgenomen in de communiteit van Broederhuis Glorieux en hoorde 
er aanstonds helemaal bij. Ze bezocht met grote regelmaat de ziekenboeg, verleende tot op hoge leeftijd hand- 
en spandiensten in wasserij en linnenkamer en speelde in de avondrecreatie graag een spelletje mee. Trouw 
was zij present bij alle kerkelijke vieringen.  

Tegen de verhuizing naar Eindhoven zag zij - overigens niet als enige - erg op, maar ze ging wél mee. De laatste 
jaren waren vanwege een toenemende hulpbehoevendheid ronduit zwaar, al was er ook de goede zorg en de 
aandacht, ook van de familie, met name van haar pleegdochter en haar gezin. 

Na een kort ziekbed overleed zij op 1 maart jl., 95 jaar oud, in alle rust. Na een uitvaartviering in de kapel van 
Huize Glorieux (Eindhoven) werd zij bij haar man begraven op de begraafplaats “De Kremer” te Dongen. 

De broeders bewaren aan mevrouw Buijs, haar bescheiden aanwezigheid, dienstbaarheid en attente zorg, de 
beste herinneringen.  

br .A.R. 


