
In de vreugde en het licht 
van de Verrezen Heer is thuisgekomen

Paula Claus

Ursuline van O.-L.-V.-Waver
Lerares in de technische afdeling te O.-L.-V.-Waver

Medestichtster van het Imelda-Instituut - Linkeroever-Antwerpen
Directrice van het Technisch Instituut aldaar

Bestuurslid in de congregatie en de schoolbesturen 
van O.-L.-V.-Waver en Mechelen 

ZUSTER ARNOLDA

“Niet gij hebt Mij uitgekozen maar Ik u,
en Ik heb u de taak gegeven op tocht te gaan

en vruchten voort te brengen die blijvend mogen zijn”
                                                                      Joh 15. 17

Zij werd geboren te Menen op 17 augustus 1923
en sprak haar kloostergeloften uit op 3 mei 1945.                       

Zij overleed in Huize Sinte-Angela op 12 december 2020,
gesterkt door het sacrament van de zieken.

Trouw aan de Heer heeft zij zich na haar loopbaan met liefde 
en toewijding gegeven aan de St.- Annaparochie te 

Antwerpen L.O. waar ze jarenlang lid was van het zangkoor 
en het secretariaat mee behartigde. 

Rouwadres: Zusters Ursulinen, Bosstraat 9A - 2861 O.-L.-V.-Waver,
                   Online condoleren 
                   via rouwberichten.
                
                

www.rouwcenterivo.be

De zusters Ursulinen en de familie danken u 
voor uw blijken van sympathie en uw gebed.

Gelegenheid tot groeten in het funerarium Ivo Ceulemans 
Molenstraat 23a, 2861 O.-L.-V.-Waver, 
na telefonisch contact 015/76.00.99. 

Dit melden u

Zuster Emmy Vermeulen, algemeen overste
en de zusters Ursulinen van O.-L.-V.-Waver. 

Cecile † Claus - Godfried † Casteleyn en kinderen
                        - Jan Van Mele, haar tweede echtgenoot
Arnold † Claus - Gerarda † Huysmans en kinderen 
Anna Claus - Roger Vansevenant en kinderen
Jef  Claus - Lucia Huysmans en kinderen
Maria Claus - Frans Mortier en kinderen
Jules Claus - Liliane Verlinden en kinderen
Paul Claus - Lieve Pareyn en kinderen
Jan Claus - Lutgart Pareyn en kinderen
                                haar zus, schoonzussen, neven en nichten

De families Claus en Desmet.

Met oprechte dank voor de goede zorgen van dokter Ella, 
Karen en Pieter van de Huisartsenpraktijk Voorland en 
de directie en het personeel van het WZC Huize Sinte-Angela.
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De uitvaartliturgie voor Zuster Arnolda zal in beperkte kring 
plaatsvinden in de Onze-Lieve-Vrouwkerk, Dorp 44 

te O.-L.-V.-Waver op vrijdag 18 december 2020 om 10 uur.
Er is een mogelijkheid de uitvaartliturgie online mee te volgen 

https://parochiesintkatelijnewaver.be/uitvaart

Begrafenissen-rouwcenter Ivo Ceulemans, Molenstraat 23a, 2861 

Sint-Katelijne-Waver  tel. 015 76 00 99 gsm. 0495 10 00 99          

Onze-Lieve-Vrouw-Waver

rouwcenterivo@gmail.com
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