“Zoals de wachter uitziet naar de morgen
zo heeft mijn ziel haar hoop op u gesteld.”

Dit melden U :
Zuster Lanszweert Lydie, algemene overste,
De zustergemeenschap van Gistel,
De zusters van Maria van Pittem,
Priester-directeur Jozef Craeynest,

Dankbaar om alles wat zij voor ons en voor velen heeft betekend,
bewaren we haar naam in onze genegenheid en in ons gebed.

Zuster Helena Popelier
Zuster Gisella
Geboren te Ardooie op 27 mei 1934
Religieuze professie bij de Zusters van Maria te Pittem op 15 augustus 1962
Zij stond in het lagere onderwijs te Menen, Brugge Sint Jozef en Gistel,
Op pensioenleeftijd was zij verbonden met, en werkte mee op de parochie Snaaskerke.
Overleden in het Woonzorgcentrum te Gistel op zondag 30 december 2018.
Gesterkt door het ziekensacrament
en door de zorgende liefde van haar medezusters en familie.


Gelovend in de Verrijzenis nodigen wij u uit om samen met ons de Heer te danken
voor haar toegewijd religieus leven en biddend afscheid te nemen in de eucharistieviering
en de uitvaartliturgie op ZATERDAG 5 JANUARI 2019 om 10 uur in de
O.L.V Hemelvaartkerk te GISTEL
Bijeenkomst en rouwbegroeting in de kerk vanaf 9.45 uur.
Er is gelegenheid om Zuster Gisella een laatste groet te brengen in het funerarium Vanhooren,
Heyvaertlaan 10 te Gistel, elke werkdag van 16 tot 19 uur.
Op maandag 31 december 2018 van 15 tot 17 uur.
Op zon- en feestdagen gesloten.
MOGE ZIJ NU THUISKOMEN BIJ U, O HEER!

Lucien † Vangansbeke – Maria Popelier en familie,
Marcel † Popelier,
Zuster Erna Popelier – zuster van Maria – Pittem,
Jozef † Popelier,
Aimé Vandaele – Ivonne Popelier en familie,
Georges Popelier – Denise † Rosseel – Erica Hensen en familie,
Noël † Maertens – Laura Popelier en familie,
Frans Vermandere – Rosa Popelier en familie,
Noël Lefever – Simonne Popelier en familie,
Erik Popelier – Annemie Ramboer en familie,
haar broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten,

De families Popelier – Van Eeckhoutte.

Wij danken waarderend voor de goede zorgen:
het huispersoneel,
haar huisarts,
de directie en het personeel van het Woonzorgcentrum Sint Godelieve te Gistel
en allen die haar nabij zijn gebleven.

Rouwadres: 8470 Gistel, Zusters van Maria, Sint-Jansgasthuisstraat 18 - 059 23 49 38

Online condoleren op www.vanhooren-ceremonies.be

Uitvaartverzorging Vanhooren Gistel – tel. 059/ 27 82 96 – fax 059/ 27 52 31

