Op woensdag 28 april 2021,
gesterkt door het gebed en de
nabijheid van haar medezusters, is

ZUSTER GODELIEVE - COTTENIER Marie José

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

thuis gekomen bij God, onze Vader,
waar zij nu voor altijd leven mag
in het volkomen geluk van Gods Heerlijkheid.

✝André en ✝Marie-José COTTENIER - LIBBRECHT en familie
✝André en ✝Maria VANWIJNSBERGHE - COTTENIER en familie
✝Lucienne COTTENIER
✝Michel en ✝Godelieve COTTENIER - MAES en familie
✝Albert en ✝Maria COTTENIER - VERCOUTTERE, ✝Élisabeth ASSI en familie
✝Norbert en ✝Antoinette COTTENIER - DEWITTE
✝Georges COTTENIER
✝Romain en ✝Georgette VANDEN BROECK - COTTENIER en familie

Zuster Godelieve
zag het levenslicht te Spiere op
13 november 1923
door religieuze professie, toegewijd aan God
en aan de medemensen te Kortrijk op
3 juni 1947
en in vrede overgegaan naar de voltooiing van alle leven
in het zorghotel H. Hart te Kortrijk op
28 april 2021
Gelovend in de verrijzenis en dankbaar
om wat zuster Godelieve, in de kracht van Gods liefde,
in hartelijke en vriendelijke dienstbaarheid
heeft betekend voor de jonge moeders, zieken, bejaarden
en voor haar medezusters, danken wij God
en conform de overheidsmaatregelen Covid-19
vindt de uitvaartplechtigheid plaats in beperkte kring in
de kloosterkapel, Schoolstraat 8 te Ingelmunster, op

Woensdag 5 mei 2021 te 10.30 uur.
U kan Zuster Godelieve een laatste groet brengen in het
uitvaartcentrum Vandevijvere, Oostrozebekestraat 74 te Ingelmunster
na telefonische afspraak op nr. 0495 31 10 36
U kan condoleren op de website www.uitvaartingelmunster.be

Haar broers, zussen, schoonzussen, schoonbroers, neven en nichten
De families COTTENIER - VERHELLE,
De Algemeen Overste, Zuster Linda Meire,
De Regionaal Overste, Zuster Magda Vanmarcke,
De Zustergemeenschap Heilig Hart, te Kortrijk
De Zusters van Maria van Ingelmunster in België,
in Congo en in Vietnam.
Met dank aan haar medezusters,
om hun gebed, genegenheid en nabijheid
en aan de directie en personeel
van de zorggroep woon- en zorghotel H. Hart te Kortrijk
en aan allen die haar met zorg hebben omringd.
Zusters van Maria, Schoolstraat 8, 8770 Ingelmunster

