Verheerlijk, mijn ziel, de Heer.
Vergeet toch zijn weldaden niet.
Psalm 103, 2

In de vrede van de Verrezen Heer werd opgenomen

Zuster Maria SWINNEN
(Zuster Candida)
Zij zag het levenslicht te Wuustwezel op 21 februari 1922.
In geloften verbonden met haar congregatie en
gezonden om mensen nabij te zijn.
Gesterkt door Gods zalvende liefde mocht zij thuis komen op 14 november 2020.
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Dit melden u, bedroefd maar ook dankbaar om haar lang en rijk leven:

De Algemene Overste, de Raadsleden, haar medezusters van “Avondster” en van haar
congregatie, de zusters van de H. Vincentius a Paulo te Opwijk, Haar familie.
In dank om het voltooide leven van Zuster Maria,
vieren wij samen de Verrijzenisliturgie in de parochiekerk Sint Paulus te Opwijk op
woensdag 18 november 2020 om 11.15 uur.

Nadien leggen we haar te rusten op de gemeentelijke begraafplaats te Opwijk.
In de vooravond, op dinsdag 17 november 2020
neemt de zustergemeenschap biddend afscheid van zuster Maria.
MAG MET ZUSTER MARIA EEN BLIJVENDE VERBONDENHEID ZIJN
OVER DE GRENZEN VAN DE DOOD HEEN.

Wij nemen biddend afscheid van zuster Maria in beperkte kring.
Deze maatregelen worden genomen ter bestrijding van het coronavirus.

Dank aan allen die haar zorgend nabij waren.
Dank aan allen die ten einde toe zijn meegegaan op de weg naar haar voltooiing.
Dank aan dokter C. Bogaerts voor haar helende nabijheid.

Rouwadres: Kloosterstraat 50, 1745 Opwijk.

Rouwbegeleiding Vandeperre, Marktstraat 43, 1745 Opwijk, tel: 052 35 58 50.

Rouwbetuiging via begr-vandeperre.be

Dit melden u, bedroefd maar ook dankbaar om haar lang en rijk leven:
De Algemene Overste, de Raadsleden, haar medezusters van “Avondster” en van haar
congregatie, de zusters van de H. Vincentius a Paulo te Opwijk, Haar familie.
In dank om het voltooide leven van Zuster Maria,
vieren wij samen de Verrijzenisliturgie in de parochiekerk Sint Paulus te Opwijk op
woensdag 18 november 2020 om 11.15 uur.
Nadien leggen we haar te rusten op de gemeentelijke begraafplaats te Opwijk.
In de vooravond, op dinsdag 17 november 2020
neemt de zustergemeenschap biddend afscheid van zuster Maria.
MAG MET ZUSTER MARIA EEN BLIJVENDE VERBONDENHEID ZIJN
OVER DE GRENZEN VAN DE DOOD HEEN.
Wij nemen biddend afscheid van zuster Maria in beperkte kring.
Deze maatregelen worden genomen ter bestrijding van het coronavirus.
Dank aan allen die haar zorgend nabij waren.
Dank aan allen die ten einde toe zijn meegegaan op de weg naar haar voltooiing.
Dank aan dokter C. Bogaerts voor haar helende nabijheid.
Rouwadres: Kloosterstraat 50, 1745 Opwijk.
Rouwbegeleiding Vandeperre, Marktstraat 43, 1745 Opwijk, tel: 052 35 58 50.

Rouwbetuiging via begr-vandeperre.be

