“Laat ons Liefhebben metterdaad en in waarheid.” (1 Joh. 3, 18)

Dit melden u met droefheid:

Met droefheid, doch aanvaardend, melden wij u het overlijden van

Broeder Herman, Raoul PAUWELS
op 14 mei 2019 te Gent na een langdurige, doch zeer moedig gedragen,
pijnlijke ziekte, voorzien van het sacrament der zieken.
Hij werd geboren in Waarschoot op 14 september 1933.
Op 1 september 1949 is hij toegetreden tot de congregatie van de Broeders Hiëronymieten
en legde eeuwige geloften af op 16 september 1957.
Algemene overste van de congregatie van 1998 tot 2010.
Oud-voorzitter van de psychiatrische centra Gent-Sleidinge, Sint-Hiëronymus,
Broederscholen Hiëronymus en bestuurder van de VZW Emiliani.

De Broeders Hiëronymieten

zijn medebroeders

Léon † en Alice † Pauwels - De Rop

zijn ouders

Daniël † en Clarisse † Pauwels - Van de Vijver
Gilbert † en Elmira † Pauwels - Loete
E.Z. Ghislaine Pauwels van de Zusters van de Visitatie
Werner en Mariette Pauwels - Segers

Wij nodigen u uit om met ons de uitvaartliturgie bij te wonen in de Sint-Jozefkerk,
Tereken te Sint-Niklaas, op zaterdag 25 mei 2019 om 10 uur.
Aansluitend wordt hij begraven bij zijn medebroeders op de begraafplaats van Tereken.

Een nadienst wordt opgedragen in voornoemde kerk op zondag 21 juni om 10.30 uur.
De dertigdaagse zullen opgedragen worden in de Sint-Sixtusabdij van Westvleteren.

Er is gelegenheid om Broeder Herman een laatste groet te brengen in het Uitvaartcentrum
De Singel, Singel 13 te Sint-Niklaas, op donderdagavond 23 mei van 19 tot 20 uur
en voor de aanvang van de uitvaart in de Sint-Jozefkerk.

Gabriël Pauwels
Jozef en Cecile Pauwels - Martens
zijn zus, broers, schoonzussen, schoonbroers, hun kinderen en kleinkinderen

Delen eveneens in de rouw:
Agnes en Louiske De Bondt die hem bijstonden tijdens zijn ziekte.

Met dank aan WZC Sint-Coleta en de dienst intensieve zorgen
van AZ Maria-Middelares te Gent en de huisartsen.

We zouden het fijn vinden als u een persoonlijk berichtje
of een gedeelde herinnering aan Broeder Herman zou achterlaten
op www.wasebegrafenissen.be

Rouwadres: Hoofdbestuur Broeders Hiëronymieten
Nieuwstraat 91, 9100 Sint-Niklaas
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