
Wij kennen zuster Gaby als een trouwe religieuze, 
opgeruimd en dienstbaar. Ze was ook een zeer gelovige vrouw
en een vurige missionaris, gedreven door Gods liefde 
voor de medemens. Deze liefde uitte ze in haar vele contacten. 
Ze was beschikbaar om daarheen te gaan waar ze gezonden werd. 
In verschillende gemeenschappen in België en Nederland 
gaf ze het beste van zichzelf en zette zich vooral in voor de jeugd.  
Al was ze niet zo jong meer, ze was verheugd om in 1968 
nog naar Congo te mogen vertrekken. 
Ze begon haar nieuwe opdracht in Kinshasa en later in Congo Brazza.
Ook daar gaf ze haar beste krachten aan de jeugd,
die ze opleidde in de naad en het breien. Ze verbleef er tot 1987.
Ze was blij en fier om nadien missionaris te zijn in Chanly 
waar ze met veel ijver getracht heeft het “Gebed van de Moeders” 
te leren kennen en gebedsgroepjes te vormen. 
Haar blijde ingesteldheid vond ze in haar innige verbondenheid 
met God. Zowel haar gemeenschap alsook haar familie
waren haar zeer dierbaar.
In 2016 kwam ze naar Westmalle, en mocht ze genieten 
van goede zorg en rust. Ze was tevreden met elke hulp.  
Stil, vredig en zeer dankbaar 
legde ze haar vruchtbare leven in Gods hand.

“Ik ben de Verrijzenis en het Leven,
wie in Mij gelooft zal leven in eeuwigheid.”      

Joh. 11, 25

Na een trouw, religieus missionarisleven
is onze dierbare medezuster

Gabriella (Gaby) Geeurickx
Franciscanes Missionaris van Maria

opgenomen in Gods Eeuwig Leven
op 23 oktober 2021. 

Zij werd geboren te Dilbeek op 14 juli 1922.
Trad in het klooster te Gooreind op 8 september 1941.
Wijdde zich voor altijd aan de Heer op 19 maart 1947.

U wordt vriendelijk uitgenodigd om samen met ons God te danken
voor haar religieus leven tijdens de Eucharistieviering

op vrijdag 29 oktober 2021 om 10.30 uur
in de Sint-Martinuskerk, Kasteellaan te Westmalle.

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

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

De Zusters Franciscanessen             De familie Geeurickx 
Missionarissen van Maria


