


‘k Voelde in zijn Vaderarmen
mij koesteren en verwarmen

en sluimerde in. 

Dankbaar om haar lang en rijk gevuld leven,
melden wij de thuiskomst bij de Vader

van onze geliefde medezuster

Zuster Marie-Berlinde
 

Mia Borgermans
 

Zij werd geboren te Opoeteren op 27 februari 1934.
Zij sprak haar religieuze geloften uit bij de Zusters Jozefienen

te Sint-Niklaas op 17 april 1955.
Gesterkt door de ziekenzalving en omgeven door haar 

biddende en zorgende medezusters gaf zij haar leven terug 
aan de Heer op 7 september 2022.

Dankbaar om haar leven en gelovend in de eeuwige verrijzenis 
nodigen wij U uit om samen eucharistie te vieren in de kapel van 

het hoofdklooster, R. Van Britsomstraat 19 te Sint-Niklaas op

dinsdag 13 september 2022 om 10.30 uur.

De dertig daagse eucharistievieringen zullen opgedragen 
worden in de Abdijkerk van Tongerlo.

Rust nu maar uit, je hebt je strijd gestreden.
Je hebt het meer dan moedig gedaan.

De hemel is nu je nieuwe thuis.



Deelden in haar liefde en haar leven:

Haar zustergemeenschap: “Zusters Jozefienen”
Haar leefgemeenschap: “Zusters van Het Hof”.

haar zussen, broer, schoonzussen, schoonbroers
haar neven en nichten
Theodoor † en Guillimain † Borgermans - Vranken
Jean † en Catho † Poels - Borgermans
Zr. Mechtilde Borgermans - Kindsheid Jezus
Henri † en Josée † Vranken - Borgermans
Pieter † en Helena † Paruys - Borgermans
Willy † en Gerda † Vandewal - Borgermans
Mathieu en Rina Borgermans - Knoops
Harie † en Astrid Roex - Borgermans
Camiel † en Francine Borgermans - Knevels
Edward † en Annie † Olaerts - Borgermans
Hubert en Christine Geebelen - Borgermans
Pierre en Rozalie Gabriëls - Borgermans

      met hun kinderen, klein- en achterkleinkinderen

De families Borgermans - Boyen

Wij danken haar medezusters,
de directie en het personeel van WZC Het Hof,
haar huisarts Dr. Van Pelt
en allen die haar met zorg en liefde hebben omringd.

Condoleren kan op waseuitvaartplanner.be

Rouwadressen:
Zusters Jozefienen, R. Van Britsomstraat 19 - 9100 Sint-Niklaas
Zusters Jozefienen, Hofstraat 136 - 9100 Sint-Niklaas


