
 

 

 

 
 
 

Na een leven van christelijke toewijding  

en gesterkt door het sacrament van de zieken 

is in de eeuwige vrede opgenomen 

 

Zuster Imelda, Maria Vereycken 
 

Zwartzuster - Augustines van Antwerpen 

 

Algemeen Overste 

 
Zij werd geboren te Schelle op 17 maart 1924, 

zij sprak haar kloostergeloften uit op 18 november 1959 

en is opgenomen in de liefde van de Vader te Antwerpen op 16 maart 2023. 

 

 
 

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid te nemen  

tijdens de plechtige uitvaartliturgie  

die plaats heeft in de Sint - Pauluskerk te Antwerpen, St. Paulusstraat 2 

op zaterdag 25 maart om 10.30 uur 

waarna wij haar te ruste leggen op de begraafplaats te Boechout, Hovesesteenweg. 

 
Samenkomst en begroeting in de kerk vanaf 10.00 uur. 

 

 
 

Veel dankbaarheid en waardering gaat uit naar  

dokter Diane Van den Kieboom, het Vicariaat van de Religieuzen, Mevr. Frie Van Roosendael, 

de medewerkers van Home Sint - Jozef te Berchem en van WZC Sint - Camillus te Antwerpen. 

 
        Correspondentieadres: 

         Familie Zuster Imelda 

         p/a Marceau Uitvaartzorg  -  Grotesteenweg 55  -  2600 Antwerpen 

        Online condoleren via www.Marceau-Uitvaartzorg.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Dit melden u in gelovig vertrouwen: 

 
Zuster Emanuelle, haar medezuster 

Vicaris Bruno Aerts 

Zuster Nicole Vennekens, bisschoppelijk gedelegeerde voor de religieuzen 

Dokter Diederik Boeykens en het Bestuursorgaan van de VZW  ‘Het Hofke van Oliveten’ 

 

 
 

Marcel en Leona (†) Vereycken - Lannie 

  kinderen, klein- en achterkleinkinderen 

Armand (†) en Godelieve Vereycken - Segers  

  kinderen, klein- en achterkleinkinderen 

Jan (†) en José (†) Weygantt - Vereycken    

  kinderen, klein- en achterkleinkinderen  

Alois (†) en Maria Vereycken - Verlinden  

  kinderen, klein- en achterkleinkinderen 

Louis (†) en Emma (†) Boen - Vereycken     

   kinderen, klein- en achterkleinkinderen 

Gerard (†) en Marie-José Vereycken - Van Den Neucker  

   kinderen en kleinkinderen 

Danny (†) en Louisa Jacxsens - Vereycken 

   kinderen, klein- en achterkleinkinderen 

Frans en Theresia Van den Eynde - Vereycken 

   kinderen en kleinkinderen 

 haar broers, zussen, schoonbroers en schoonzussen, 

haar neven, nichten en hun kinderen 
 

 

Marceau Uitvaartzorg  |  Groot Antwerpen  |  tel. 0479 76.66.76 

Het huis van de Heer zal mijn woning 

zijn voor alle komende tijden. 

(Getijdengebed) 




