Ik vergeet u nooit.
Zie, in mijn handpalm heb ik uw naam geschreven.
Jes.49,15

Dankbaar om haar leven vol goedheid
voor ons en voor anderen
melden wij het heengaan van

Zuster STANISLAS
Vervliet Maria
van de zusters Annonciaden van Berchem.
Geboren te Wommelgem op 1 september 1922,
rustig in de Heer ontslapen te Antwerpen in WZC Sint-Camillus, gemeenschapshuis
op 14 augustus 2022, gesterkt door de ziekenzalving.
Zij werd lid van de congregatie door professie op 8 september 1939.

Dankbaar om wat zij voor ons heeft betekend, nodigen wij u uit om met ons de verrijzenisliturgie te
vieren op woensdag 24 augustus 2022 om 10.30 uur in de Sint-Willibrorduskerk,
hoek Grotesteenweg en Heilig Hartstraat te Berchem. Samenkomst in de kerk.
Daarna wordt het lichaam te ruste gelegd op de begraafplaats te Berchem, wachtend op de
verrijzenis en het blij weerzien.

Ons gemeenschappelijk gebed als grote dankbaarheid om haar volle 83 jaren trouw in dienst van de Heer.
Met grote dank aan de zusters en het verplegend personeel van WZC Sint-Camillus te Antwerpen,
aan onze huisdokter P. Jouret, dokter M. Buscher en aan de vele helpende medemensen voor hun zeer
toegewijde en liefdevolle zorgen.
U kan Zuster Stanislas een laatste groet brengen bij Marceau Uitvaartzorg tot en met maandag
23 augustus 2022 na telefonische afspraak op het nummer 0479/76 66 76.
De Zusters Annonciaden van Berchem.
De families Vervliet, Verhoeven, kinderen en kleinkinderen.
Rouwadres: Zusters Annonciaden - Grotesteenweg 108 - 2600 Berchem

Marceau Uitvaartzorg | Groot Antwerpen | tel. 0479 76.66.76

Je bent nu
aan de overkant,
waar ‘ruimte is voor velen’
(Joh. 14,2)

Geboren ben je nu
voorgoed voor ‘t eeuwig leven,
voltooid en thuisgebracht
door onze God en Heer.
En toch,
je bent niet ver van ons vandaan:
want echte liefde kan niet sterven,
niet weggenomen worden van
die elkaar zo minden.
Zij wordt alleen gekeerd
in nieuwe kracht van leven,
in nieuw aanwezig-zijn met ons
op onze pelgrimstocht.
Zo ben je dan
van aan de overkant
bestemd om mee te delen
van Jezus’ Geest
in leven en in sterven.
A. De Cooman, sdb

