ZUSTERS VAN MARIA
INGELMUNSTER

Al wat gij gedaan hebt,
voor een deze geringste
van mijn broeders,
hebt gij voor Mij gedaan.
(Mt 25,40)

PER MARIAM AD JESUM

In het opgaan naar het Pasen van de Heer,
is op vrijdag 26 maart 2021, gesterkt
door het ziekensacrament,
gesteund en gedragen door het gebed
van haar medezusters,

ZUSTER GENEVIÈVE DEVRIENDT
thuisgekomen bij God, onze Vader,
waar zij nu voor altijd leven mag
in het volkomen geluk van Gods Heerlijkheid.
Zuster Geneviève
zag het levenslicht te Lokeren op 27 december 1927
Door religieuze professie, toegewijd aan God
en aan de medemensen te Ingelmunster op 31 augustus 1948
In vrede overgegaan naar de voltooiing van
het leven te Sint-Michiels-Brugge op 26 maart 2021
Gelovend in de verrijzenis en dankbaar om wat Zuster Geneviève,
in de kracht van Gods liefde, in hartelijke en vriendelijke dienstbaarheid
heeft mogen betekenen gedurende vele jaren voor de mensen in Congo,
de bewoners van het WZC Sint-Jozef te Brugge en haar medezusters,
danken wij God en conform de overheidsmaatregelen voor covid-19
vindt de uitvaartplechtigheid plaats in beperkte kring

Dit melden u met diepe droefheid:
✝Remi en ✝Ester Stevens - Devriendt en familie
✝Zuster Agnes, Maria Devriendt, Zusters van Liefde van Gent
✝Prosper en ✝Germaine Van Eygen - Devriendt en familie
✝Broeder Oscar, Valère Devriendt, Minderbroeder
✝Gerard en ✝Martha Stevens - Devriendt en familie
✝Oscar-Antoine Devriendt
✝Georges en ✝Maria Devriendt - De Block
✝Cyriel en ✝Madeleine Van Hoecke - Devriendt en familie
✝Zuster Godelieve Devriendt, Zusters Annuntiaten van Heverlee
✝André-Oscar Devriendt
✝Broeder Juliaan, André Devriendt, Minderbroeder
✝Eduard en ✝Agnes Buysse - Devriendt en familie
✝Daniel en ✝Helena Devriendt - Peeters en familie
✝Zuster Irène Devriendt, Zusters van Maria van Ingelmunster
✝Zuster Lutgarde Devriendt, Zusters van Maria van Ingelmunster
Haar broers, zussen, schoonzussen, schoonbroers, neven en nichten
De families Devriendt - Parmentier,
De Algemeen Overste, Zuster Linda Meire,
De Regionaal Overste, Zuster Magda Vanmarcke,
De Zusters van Maria van Ingelmunster in België, in Congo
en in Vietnam.
Met dank aan haar medezusters, directie en personeel van het
“Woonzorgcentrum Sint-Jozef” te Sint-Michiels-Brugge
om hun gebed, genegenheid en nabijheid en allen die haar
met zorg hebben omringd.

in de kloosterkapel, Schoolstraat 8 te Ingelmunster, op

woensdag 31 maart 2021 te 10.30 uur.

Zusters van Maria, Schoolstraat 8, 8770 Ingelmunster

U kan Zuster Geneviève een laatste groet brengen in het
uitvaartcentrum Vandevyver, Oostrozebekestraat 74 te Ingelmunster,
na telefonische afspraak op nr. 0495 31 10 36.
U kan condoleren op de website www.uitvaartingelmunster.be

Uitvaartcentrum Vandevyver, Ingelmunster, tel. 0495 31 10 36 - Druk. Vanthournout, Ingelmunster, tel. 0475 26 37 40

