
God, mijn Heer,
U heb ik lief, mijn sterkte zijt Gij!

                               (Ps. 63)

In de vreugde van de Verrezen Heer werd opgenomen

ZUSTER

Gaudentia
Maria Elvira Deprez

Zuster van de Heilige Vincentius a Paulo van Deinze

Zij kreeg de gave van het leven te Meldert (Limburg)
op 18 april 1927

Wijdde haar leven aan de Heer op 8 september 1947
Overleed in het Sint-Vincentiusklooster te Deinze

op 24 mei 2019
gesterkt door het sacrament van de ziekenzalving

en omringd door het gebed van haar medezusters.

Vertrouwvol gelovend in een blij
en eeuwig weerzien bij de Heer,

wordt u van harte uitgenodigd om samen met ons 
de Heer te danken voor dit gegeven leven

tijdens de plechtige eucharistieviering
in de kapel van het Sint-Vincentiusklooster,

Meulenstraat 24 te Deinze
OP VRIJDAG 31 MEI 2019 OM 10.30 UUR.

Uitvaartzorg De Boever-Drijoel, Deinze - 09 386 30 64
Druk. De Schrijver, Deinze - 09 380 11 95

Blijven zuster Gaudentia gedenken in hun gebed :

Eerwaarde Heer José De Poortere, rector

Zuster Renata - Maria Velghe

De zusters van de H. Vincentius a Paulo van Deinze

Deprez Maria (†) - Deckers Guillaume (†) en familie
Deprez Albertine - Minten Guy en familie
Deprez Martha - Werckx Jozef en familie
Deprez Madeleine (†) - Sarrau Louis (†) en familie
Deprez Yvonne - Boets André (†) - Kenens Louis en familie

De families Deprez - Elsen

Onze medezuster kan begroet worden in het mortuarium 
van het Sint-Vincentiusziekenhuis, Meulenstraat 9 te Deinze, 

iedere weekdag van 17 tot 18 uur.

Op de dag van de begrafenis is er begroeting vanaf 10.15 uur 
in de kapel van het klooster.

Daarna zullen we zuster Gaudentia liefdevol toevertrouwen
aan de vredige rustplaats van de zusters te Astene.

Dank aan haar huisarts, verplegend en verzorgend personeel,
en allen die haar met veel liefde en zorg hebben omringd,

vooral tijdens haar laatste levensjaren.

Zij ruste in de vrede van de Heer !

Zustergemeenschap, Meulenstraat 24, 9800 Deinze



ZUSTER

Gaudentia
Maria Elvira Deprez

° 18 april 1927 - † 24 mei 2019


