ZUSTERS VAN MARIA
INGELMUNSTER

PER MARIAM AD JESUM

Naar U gaat mijn verlangen, Heer.
Heer, mijn God, ik ben zeker van U.
(Psalm 25)

Dit melden u dankbaar om wat zij voor velen heeft betekend:

Op zondag 28 juli 2019,
gesterkt door het sacrament van de zieken,
gesteund door het gebed en de nabijheid van haar medezusters, is

ZUSTER PAULA VANDENHEEDE

Haar broer, zussen, schoonzus, neven en nichten

thuis gekomen bij God, onze Vader,
waar zij nu voor altijd leven mag
in het volkomen geluk van Gods Heerlijkheid.
Zuster Paula
zag het levenslicht te Meulebeke op
door religieuze professie, toegewijd aan God
en aan de medemensen te Ingelmunster op
en in vrede overgegaan naar de voltooiing
van alle leven in God te Ingelmunster op

Zuster Celine, Marie-Madeleine VANDENHEEDE,
Zusters Passionisten Tienen
†Zuster Rosa VANDENHEEDE,
Zusters van Maria Ingelmunster
†André en †Dina VANDENHEEDE - BOULANGER en familie,

De families Vandenheede – Codenijs,

25 oktober 1921
23 april 1946
28 juli 2019

Gelovend in de verrijzenis en dankbaar
om wat zuster Paula, in de kracht van Gods liefde,
in hartelijke en vriendelijke dienstbaarheid heeft betekend
voor de jeugd in Congo en voor haar medezusters, danken wij God
en nodigen u uit om samen met ons Eucharistie te vieren
in de kloosterkapel Schoolstraat 8 te Ingelmunster, op

Vrijdag 2 AUGUSTUS 2019 te 10.30 uur.
U kan Zuster Paula een laatste groet brengen in het
uitvaartcentrum Callewaert-Vandevyver,
Oostrozebekestraat 74, te Ingelmunster,
elke weekdag van 16 tot 18.30 uur,.
Condoleren kan ook op www.uitvaartingelmunster.be

De Algemeen Overste, Zuster Linda Meire,
De Regionaal Overste, Zuster Magda Vanmarcke,
De Zustergemeenschap van de Hendrik Consciencestraat,
De Zusters van Maria van Ingelmunster
in België, in Congo en in Vietnam.

Met dank aan haar medezusters en personeel
van “het Woonzorgcentrum Maria Rustoord” te Ingelmunster
om hun nabijheid en gebed en aan allen die haar
met zorg en genegenheid omringden.

Zusters van Maria, Schoolstraat 8, 8770 Ingelmunster

