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

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



Zuster Gerda was een zoeker, een strijder.  
Ze droeg in zich het verlangen om te helpen, vooral dan mensen
die niet of nauwelijks meetelden in de maatschappij.  
Reeds als jong meisje was ze geëngageerd in een tehuis voor 
kinderen die het moeilijk hadden. Tot op vandaag bleven 
verschillenden onder hen haar nog zeer dankbaar. 
Waar ze zich inzette, deed ze dat met heel haar wezen, 
zonder rekening te houden met zichzelf of haar omgeving.  
Ze heeft zich vele jaren totaal ingezet voor vluchtelingen, 
in Suriname en Frans-Guyana. Haar hevige karakter maakte haar
soms tot een rebel. In 2008 ontving zij voor haar grote verdiensten 
voor de vluchtelingenopvang de hoogste marrononderscheiding, 
de “Gaanman Gazon Matodje Award”.  
Na haar terugkomst in België waren het vooral de asielzoekers 
en de mensen zonder papieren die haar aandacht vroegen. 
Met haar familie bleef ze een sterke band bewaren.
Te vroeg werd ze echter, omwille van allerlei gezondheidsproblemen, 
tot stilstand gebracht. Ze gaf zich over en in volledige afhankelijkheid 
heeft ze de laatste jaren doorgebracht. God maakte haar stil
en bracht haar zoeken naar geluk in Hem tot rust. 
Dit geliefde gebed van zuster Gerda werd verhoord;
nu mag ze genieten van de eeuwige rust bij Hem.

Mijn God, maak mij stil,
breng mijn zoeken naar geluk in U tot rust.

Na een dienend religieus-missionarisleven
is onze dierbare medezuster

Gerda Van Dooren
Franciscanes Missionaris van Maria

opgenomen in Gods Liefde op zaterdag 31 oktober 2020. 

Zij werd geboren te Rijkevorsel op 30 oktober 1942,
trad in het klooster te Antwerpen op 8 september 1971,
deed haar Professie te Rijkevorsel op 20 oktober 1979.

Door de huidige maatregelen heeft
de eucharistieviering in de kapel van ‘Mariënhove’,

gevolgd door de begraving op de begraafplaats van Westmalle,
in beperkte kring plaats.

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

De Zusters Franciscanessen        De familie Van Dooren 
Missionarissen van Maria


