
    
 
 

���� 
 
 

ZR. MARIA SCHODTS 
 
 
 

(M. CHRISTIAN) 
 
 
 

Overleden te Heverlee 
 
 
 

op 18 oktober 2013 
 

 

Maria wordt geboren te Tildonk op 6 maart 1912.  Ze is amper twee jaar oud wanneer de 1
ste

 wereldoorlog 

uitbreekt.  Het gezin met drie kleine kinderen vlucht naar Engeland. Ze verblijven er tot het  einde van de 

oorlog in 1919.  Zo waren Mary’s eerste levensjaren op taalkundig gebied een mengelmoes van Vlaams en 

Engels, de basis voor verdere taalstudies want een taalknobbel had ze alvast!  Terug in België gaat Mary, 

samen met haar zus Julia, naar school in Tildonk bij de Zusters Ursulinen.  Omdat het pensionaat heel wat 

Engelse meisjes telt worden er veel vakken naast het Frans ook in het Engels onderwezen.  Later volgt Mary 

nog cursussen Duits, steno-dactylografie en specifieke cursussen door het Ministerie van Buitenlandse 

Zaken aangeboden.  Ze ontvangt haar diploma uit de handen van koning Albert I.  Van 1931 tot 1935 werkt 

Mary als volwaardige secretaresse.  
 

Innerlijke diepgang, missiebekommernis en confrontatie met heel wat armoede doen haar religieuze 

missionaire roeping ontluiken.  Op 8 mei 1935 vervoegt ze onze Congregatie en na de vormingsjaren krijgt 

ze de Kleine Antillen als missiebestemming. Op 19 februari 1938 vertrekt ze naar New York.  In voorbereiding 

op haar missiewerk in het onderwijs doet ze er per correspondentie de vereiste studies Engels aan de 

Universiteit van Cambridge. In januari 1939 begint ze haar missiezending als onderwijzeres eerst in het 

eiland Dominica, vervolgens in Antigua en St. Kitts. Van 1945 tot 1956 wordt St Croix, Amerikaanse Antillen, 

haar missieterrein.  Mary is een talentvolle en zeer geliefde leerkracht.  In 1957 vertrekt Mary terug naar 

New York voor verdere studies en in 1960 gaat ze naar Texas waar ze Engels en Spaans onderwijst en zich 

inzet in sociaal werk, gedreven door haar grote liefde voor de armen. Terzelfder tijd behaalt ze een  

Licentiaat in Moderne Talen aan de Universiteit Our Lady of the Lake.   In 1965 wordt  ze naar Guatemala 

gezonden en onderwijst er twee jaar in de Normaalschool ‘Bartolomé de las Casas’ in Tiquisate.  Ze keert 

daarna terug naar de Antillen: Antigua en St Croix. 
 

In 1971 komt Mary definitief terug naar België waar Heverlee haar thuis wordt.  Ze helpt in het economaat, 

en geeft taallessen aan medezusters.  Ook de Paters Salvatorianen doen beroep op haar voor vertalingen 

en voor lessen Frans en Engels aan hun seminaristen.  Maar voor een diepvoelende missionaris als Mary, 

kan ‘taal’ de enige taak niet blijven. Ook in België ontmoet ze armen en liefst de meest eenzamen en 

uitgestotenen.  Om armoede te lenigen begint Mary voedsel uit te dragen.  Handig weet ze van onze - volgens 

haar “rijke tafel” - mee te delen, en vindt ook wel andere bronnen. Kilometers legt ze te voet af.  In haar doen 

en laten wil Mary maar één Iemand behagen, de Heer van haar leven, totaal aan hem toegewijd en gegeven.  
 

Stilaan verminderen haar fysische en psychische krachten.  Haar wereld keert zich naar binnen, maar bij 

elke ontmoeting blijft Mary haar stralende glimlach schenken.  Nu alles voltooid is, zal Gods glimlach op 

haar rusten en gans haar persoon tot nieuw leven opwekken. 

 
(Tekst opgesteld door Zr. Overste van het Paviljoen van het missiehuis "De Jacht" in Heverlee) 

 


