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“Wees niet bevreesd, kleine kudde; 

het heeft uw Vader behaagd u het Koninkrijk te schenken.” 

(Lc. 12,32) 
 
 
In de vrede van de verrezen Heer ontsliep 
 
Eerwaarde Heer 
 
NAND BORIES 
norbertijn van de abdij van Postel 
pastoor van Witgoor 
 
Op 20 oktober 1949 werd hij geboren te Kapellen. Ingekleed in de abdij van Postel op 28 
augustus 1967, verbond hij zich op 28 augustus 1969 door professie aan deze 
gemeenschap. Na zijn priesterwijding, op 6 juli 1975, ging hij studeren aan de pauselijke 
universiteit Gregoriana te Rome. Hij behaalde er de graad van licentiaat in de theologie. Van 
1977 tot 1997 was hij werkzaam in de norbertijner priorij te Kinshasa (Congo). In december 
1997 keerde hij terug naar België. Hij was medewerker op het economaat van de abdij van 
1998 tot 2000. Van 26 november 2000 tot aan zijn dood was hij pastoor van de parochie H. 
Familie te Witgoor. Hij was tevens deken van het dekenaat Kasterlee, van 1 september 2003 
tot 31 december 2004, en vanaf 1 januari 2005 coördinator van federatie Dessel-Retie-
Postel.   
 
Gesterkt door het sacrament van de zieken, overleed hij in het ziekenhuis te Edegem op 
woensdag 6 maart 2013. 
 
De plechtige uitvaartliturgie wordt gevierd in de parochiekerk te Witgoor op woensdag 
13 maart 2013 te 10.00 u., waarna hij begraven wordt op het abdijkerkhof te Postel. 
 
Op de vooravond, dinsdag 12 maart te 19.30 u., wordt er voor hem een gebedswake 
gehouden in de parochiekerk te Witgoor. 
 
Een plechtige Requiemmis, in aanwezigheid van zijn Postelse medebroeders, wordt gevierd 
in de abdijkerk te Postel, op zaterdag 16 maart te 11.30 u. 
 
Verdere Missen ter nagedachtenis van de overledene worden gevierd in de abdijkerk te 
Postel op woensdag 20 maart en dinsdag 9 april 2013, telkens te 11.30 u. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



De prelaat en de abdijgemeenschap van Postel 
 
Edgard en Anna (+) Bories-Wykaert, zijn ouders 
 
Els Warmoes 
 
Luc (+) en Arlette Calluy-Bories 
Yvo en Ingrid Bories-De Cock 
Paul en Bernadette Bories-Van Mol  
zijn zus, broers en schoonzussen 
 
Zijn neven en nichten 
 
De families Bories-Depuydt en Wykaert-Isebaert 
 
 
De parochianen van Witgoor 
 
 
 
Rouwadressen: 
 
Norbertijnenabdij van Postel 
Abdijlaan 16 B-2400 Mol 
 
Els Warmoes 
Kerkstraat 14 B-2480 Dessel-Witgoor 
 
 
Bloemen, noch kransen 


