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“Als iemand Mij liefheeft 
zal hij mijn woord onderhouden; 

mijn Vader zal hem liefhebben 
en wij zullen tot hem komen 

en verblijf bij hem nemen.”

De verrezen Heer riep tot zijn licht en vreugde 

Zuster Maria
Maria Godelieve Willems 

 
dochter van wijlen Edmond en Magdalena Willems - Cauwels 

 
Zuster van de Zusters Maricolen van Deinze

Zij werd geboren te Adegem op 4 mei 1932. 
Zij sloot zich aan bij de gemeenschap 

van de Zusters Maricolen te Deinze op 16 juni 1950 
en wijdde er zich door professie aan de Heer toe op 3 januari 1952. 

Ze voltooide haar godgewijd leven te Deinze op 11 juni 2021.

Wegens de maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad 
zal de plechtige uitvaartliturgie in de kapel 

van het W.Z.C. Sint-Jozef te Deinze gevolgd door de begrafenis 
bij haar medezusters op de begraafplaats te Astene 

in beperkte kring plaatsvinden.

Wij danken u voor uw begrip, gebed en medeleven.

Dit melden u diepbedroefd maar dankbaar 
voor alles wat zij voor ons heeft betekend:  

De medewerkers van solidariteit 
tussen congregaties Bisdom Gent

Gentiel Willems haar broer

De directie, het personeel en de vrijwillgers 
van het W.Z.C. Sint-Jozef te Deinze

en de families Willems - Cauwels.

U kan een laatste groet aan Zuster Maria brengen 
in het funerarium De Boever-Drijoel, Kouter 56 te Deinze 

op dinsdag, woensdag en donderdag van 17 tot 18.30 uur. 
U kan vrijblijvend een condoleancekaartje meebrengen.

Met dank aan haar huisarts Dr. R. Follet en haar team, 
de directie, het personeel en de vrijwilligers 

van het W.Z.C. Sint-Jozef te Deinze, 
de dokters en het personeel van het A.Z. Sint-Vincentius te Deinze.

 

U kan uw medeleven betuigen via www.uitvaartzorgdeboever.be

Rouwadres: 
W.Z.C. Sint-Jozef - dienst pastoraal 
Kortrijksesteenweg 61 
9800 Deinze



Zuster Maria
 4 mei 1932 - 11 juni 2021

 


