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

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



Marie-Hélène was een bekwame en moedige zuster
met een vrolijk karakter. Ze hield van zang en muziek
en heeft zich jaren ingezet om de liturgie in haar gemeenschap
goed te verzorgen. Haar droom om naar verre missielanden
te vertrekken kon ze, omwille van haar gezondheid,
niet verwezenlijken. Doch in haar hart bleef ze missionaris.
Dank zij haar sterke wilskracht en de kracht van het gebed,
heeft ze jarenlang haar handicap gedragen zonder klacht.
Ook al leed ze zelf veel pijn, ze bleef vol aandacht en liefde
voor zieken en zwakke mensen. Dit was één van de redenen
waarom ze, zolang ze kon, dekens breide en naaide
voor de behoeftigen. In “Mariënhove”, sinds 2015, deed ze
nog haar uiterste best om enkele woorden Nederlands te spreken.
In de mate van het mogelijke bleef ze met haar familie, 
die veraf woonde, nog een sterke band behouden.
We zullen zuster Marie-Hélène blijven herinneren 
als een trouwe religieuze met een groot geloof in God 
die haar nu geroepen heeft tot het nieuwe Leven bij Hem.

“De Heer is mijn licht en mijn leidsman,
wie zou ik vrezen?” Ps. 27

Na een moedig religieus missionarisleven
is onze dierbare medezuster

Marie-Hélène Boët
Franciscanes Missionaris van Maria

opgenomen in de liefde van God
op vrijdag 18 juni 2021. 

Zij werd geboren te Acremont-Jéhonville op 26 februari 1923,
trad in het klooster te Mechelen op 12 juni 1945,

deed haar eeuwige professie te Vanves (FR) op 19 maart 1953.

U wordt vriendelijk uitgenodigd 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 donderdag 24 juni 2021 om 10.30 uur.

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

Gelieve vóór dinsdagavond
uw aanwezigheid voor de koffietafel te bevestigen,

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

We danken van harte de medewerkers van “Mariënhove”,
voor de goede verzorging.

De Zusters Franciscanessen                       De familie Boët 
Missionarissen van Maria


