‘In het huis van mijn Vader is ruimte voor velen.
Ik ga heen om een plaats voor u te bereiden
en kom terug om u op te nemen bij Mij
opdat Gij zult zijn waar ik ben.’
(Joh.14,2-3)

In dankbaarheid voor alles wat zij in liefde gedaan en betekend heeft,
nemen we gelovig afscheid van onze medezuster

Zuster Paula De Rijck
Zuster Avita
Zuster van het H. Hart van Maria (Berlaar)
Zij werd geboren te Betekom op 1 november 1928.
Zij sprak haar kloostergeloften uit te Berlaar op 19 april 1951
en werd opgenomen in de vreugde bij de Heer te Berlaar op 24 februari 2021.
Dit melden u in gelovig vertrouwen:
de Algemeen Overste
de Zusters van het H. Hart van Maria
de Zustergemeenschap van WZC Kloosterhof te Berlaar
Zuster Maria † De Ryck, Zuster van de Christelijke Scholen van Vorselaar
Frans † en Helena † De Ryck - Ooms, kinderen en kleinkinderen
Sylvain en Malvine † Van de Loock - De Ryck, kinderen en kleinkinderen
Karel † en Nicole De Ryck - Durang
Viktor † en Marie-Jeanne De Ryck - Decock, kinderen en kleinkinderen
Frans en Mariette Joorter - De Ryck, kinderen en kleinkinderen
De families De Rijck - Willems
Omwille van de uitzonderlijke omstandigheden heeft de afscheidsplechtigheid plaats
in beperkte kring op woensdag 3 maart 2021 om 10.00 uur, waarna wij haar
te ruste leggen op de gemeentelijke begraafplaats “Hemelshoek” te Berlaar.
Met oprechte dank aan de huisartsen, de directie en het zorgteam
van het woonzorgcentrum Kloosterhof voor de liefdevolle en warme zorg.
Er is gelegenheid Zuster Paula te groeten in het funerarium ‘Balder’, Dorpsstraat 24 te Berlaar,
alle dagen tot en met dinsdag na telefonische afspraak via het nummer 03| 480 02 47.
(zaterdag tot 15.00 uur en zondag tot 13.00 uur)
Rouwadres: Zusters van het H. Hart van Maria, Markt 13 te 2590 Berlaar
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