
De Heer zegene en behoede u,
Hij doe zijn aangezicht over u lichten

en ontferme zich over u,
de Heer geve u vrede.



We mochten zuster Simonne kennen als een dienstbare
en discrete medezuster, met een vurig en hevig karakter. 
Verantwoordelijke taken werden haar toevertrouwd,
die ze met bekwaamheid, stiptheid en nauwgezet volbracht. 
Ze was een religieuze die zeer trouw was aan
het gebed- en gemeenschapsleven.  
Als echte volgelinge van St. Franciscus hield ze van soberheid,
het aller-noodzakelijkste was haar genoeg.  
De Franciscaanse vreugde uitte ze graag in zang
en spelen van toneel. Alles werd tot in de puntjes verzorgd.  
Vele jaren was ze lid van en ging ze naar de bijeenkomsten
van de Charismatische gebedsgroep “Maranatha”.  
In 2010 kwam ze naar Mariënhove.
Hier heeft ze nog veel genoten, vooral bij gelegenheid
van het feest van haar 100ste verjaardag.      
“Alles wat God van me vraagt is goed, als Hij me komt halen,
ga ik mee.” Deze woorden herhaalde ze dikwijls. 
Ze ging dan ook stil en vol overgave met Hem mee,
al haar krachten waren uitgeput. 

In het huis des Heren woon ik blij,
waar ik eeuwig zingen zal. (ps 23)

Na een trouw, religieus missionarisleven
is onze dierbare medezuster

Simonne Moreels
Franciscanes Missionaris van Maria

opgenomen in de oneindige barmhartigheid van God 
op woensdag 22 januari 2020 

Zij werd geboren te Antwerpen op 21 maart 1917,
trad in het klooster te Gooreind op 14 juni 1935,

deed haar Professie te Stanleyville (Congo) op 19 maart 1941.

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons
God te danken voor haar religieus leven,

tijdens de Eucharistieviering
in de kapel van het WZC “Mariënhove”,

Brechtsesteenweg 89 te Westmalle
op dinsdag 28 januari 2020 om 10.30 uur. 

Daarna begeleiden wij haar naar de begraafplaats van Westmalle,
gelegen aan de Oude Molenstraat.

Gelieve vóór maandagmiddag
uw aanwezigheid voor de koffietafel te bevestigen,

via telefoon (03 312 07 69) of e-mail (zonnelied@telenet.be).

Dank aan de medewerkers van Mariënhove, voor de goede verzorging.

De Zusters Franciscanessen               De familie Moreels 
Missionarissen van Maria


