Laat mij heengaan om te leven,
sterven is geen pijn.
Laat mij alles wedergeven om,
mijn God, in U te zijn.
Dankbaar om haar lang en rijk gevuld leven,
melden wij de thuiskomst bij de Vader
van onze geliefde medezuster

Zuster Marie-Wilhelmine
Elisa Vandervelden
Zij werd geboren te Sint-Huibrechts-Lille op 29 december 1930
Zij sprak haar religieuze geloften uit op 16 april 1950 in de
congregatie van de Zusters Jozefienen te Sint-Niklaas.
Gesterkt door de ziekenzalving en gesteund door haar biddende en zorgende medezusters gaf zij haar leven
terug aan de Heer op 13 mei 2022.

Om samen God te danken voor al het goede dat Hij door haar
heeft bewerkt, nodigen wij u uit op de verrijzenisviering op
zaterdag 21 mei 2022 om 10 uur.
in de kapel van het hoofdklooster,
Richard Van Britsomstraat 19, 9100 Sint-Niklaas.
De dertig daagse eucharistievieringen zullen opgedragen worden in de Abdij van Tongerlo.
De Heer is mijn licht en mijn leidsman,
wie zou ik vrezen.
De Heer is de schuts van mijn leven,
voor wie zou ik bang zijn?
Ps. 27,1

Deelden in haar liefde en haar leven:
Haar zustergemeenschap: “Zusters Jozefienen”
Haar leefgemeenschap: “Zusters van Het Hof”.
haar zussen, schoonzus, neven en nichten
Harry † en Anna † Vandervelden - Cox
Lom † en Maria † Vanbussel - Vandervelden
Willem † en Catho † Vandervelden - Vanbussel
Zuster M. Leopold † Louisa Vandervelden
Bastiaan † en Jacqueline Vandervelden - Joosten
August † en Magda † Weltens - Vandervelden
Antonius † en Jozefina Duisters - Vandervelden
Jan † en Astrid † Cornelissen - Vandervelden
Martin † en Leonie Duisters - Vandervelden
André † en Hilda Cox - Vandervelden
met hun kinderen, klein- en achterkleinkinderen
De families Vandervelden - Huskens
Wij danken haar medezusters,
de directie en het personeel van het WZC Het Hof,
haar huisarts Dr. Van Pelt, dokters en personeel van Vitaz
Sint-Niklaas, en allen die haar met zorg en liefde hebben
omringd.
Condoleren kan via www. waseuitvaartplanner.be
Rouwadressen:
Zusters Jozefienen, R. Van Britsomstraat 19 - 9100 Sint-Niklaas
Zusters Jozefienen, Hofstraat 136 - 9100 Sint-Niklaas

