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   Patroonheilige van de voormalige locatie Theresia te Olst  
 
Thérèse Martin werd in 1873 te Alencon in Frankrijk geboren. Op zeer jonge leeftijd trad zij in het 
klooster van de Karmelitessen te Lisieux . Bescheidenheid, evangelische eenvoud en godsvertrouwen 
kenmerkten haar persoon. 
Als novicemeesteres trachtte zij anderen door woord en voorbeeld een dergelijke levenswijze te 
leren. Zij bood God haar leven aan voor het geestelijk welzijn van de mensheid en voor de uitbreiding 
van de Kerk.  (getijdenboek blz. 1447)  
Ze was haar tijd ver vooruit. Ze wilde Hebreeuws leren, want dat was immers de taal die Jezus zelf 
gesproken had. Op die manier zou ze Hem nog beter leren kennen en nog meer kunnen beminnen. 
Ze leefde in haar gebed intens mee met de missionarissen in verre landen. Maar ze was ook modern 
door het feit dat ze herhaaldelijk werd overvallen door inktzwarte geloofstwijfels. Ze stierf al op 24-
jarige leeftijd: 30 september 1897. (www.heiligen-3s.nl) 
 
Gebed: 
God, in uw goedheid hebt Gij het komend rijk voor hen beschikt die nederig zijn en onaanzienlijk. 
Doe ons de kleine weg gaan van de heilige Theresia van Lisieux. Geef op haar voorspraak, dat ook 
aan ons uw heerlijkheid geopenbaard zal worden. 
Door onze Heer Jezus Christus, Uw Zoon en onze Heer., die met U en de H. Geest, leeft en heerst, 
God door de eeuwen der eeuwen. Amen. (getijdenboek blz. 1447  ) 
 
Ze is patrones van de missies. Paus Johannes Paulus II riep haar uit tot kerklerares. Ze wordt ‘de 
kleine Theresia’ genoemd om haar te onderscheiden van de ‘grote’ Theresia van Avila. 
 
Gebed van Theresia van Lisieux 
  
Moge er vandaag vrede in je zijn. 
Moge je op God vertrouwen dat je precies bent waar je zou moeten zijn. 
Moge je nooit de oneindige potentie vergeten die uit vertrouwen is geboren. 
Moge je de gaven gebruiken die je hebt ontvangen en de liefde doorgeven die je hebt gekregen. 
Moge je tevreden zijn met het feit dat je een kind van God bent. 
Laat deze aanwezigheid zich tot in je botten verankeren en je ziel de vrijheid gunnen om te zingen, te 
dansen, te danken en lief te hebben. Het is daar voor ons allemaal. 
Amen. 
 
De kleine Teresia 
 Liedtekst: pater Penning de Vries sj 
 m.:      17e eeuw 
 
Teresia, de kleine, werd door het  Jezuskind 
wiens aanschijn zij zag schijnen, vanaf haar jeugd bemind. 
Hij heeft haar tot bescherming zijn vleugels uitgespreid, 
Voorkwam haar in ontferming en heeft haar Zelf geleid. 
 



Zij heeft geheel haar leven zichzelf gering geacht; 
zo is zij kind gebleven,  vertrouwend op zijn kracht.  
Hij heeft haar willen sparen, een kleine weg getoond, 
beproefd in weinig jaren en met zichzelf beloond. 
 
Teresia, verheven, hoor onze smeking aan: 
laat ons als kind’ren leven om Gods rijk in te gaan. 
Daar troont gij, uitgekozen als maagdelijke bruid, 
en strooit uw hemelrozen op deze wereld uit.  
 
Theresia, Gods kleine bruid 

Uit ‘Roosjes uit de Hemeltuin’;  
Gabriël Smit (rijmpjes) & Piet Worm (prentjes) een boekje over heiligen voor kinderen: 

 
Theresia, Gods kleine bruid, 
Zij was een zuster, tot besluit 
Ken ik in heel de hemelrei 
Geen roos zo fris en zoet als gij: 
Laat mij in vrome vreugde groeien 
Tot ik als gij voor God mag bloeien. 
 
 


