De Heer brengt mij thuis.
Hij heeft mij gezalfd,
Hij zal mij geliefde noemen
De Heer is mijn vriend,
als de dood mij grijpt
zal zijn mond mij tot leven zoenen.
ps. 23

KOM EN VOLG MIJ !

Geroepen om te leven in Gods liefdevolle eeuwigheid,
is van ons heengegaan onze geliefde

ZUSTER RITA
( Andrea Dewanckele)
Geboren te Eernegem op 4 maart 1929.
Religieuze professie bij de zusters van de H.Vincentius te Eernegem op 17 maart 1953.
Onverwachts overleden te Eernegem op 3 februari 2017.
Om God te danken voor dit mooie leven in dienst van Gods Rijk nodigen wij u uit om
gelovig afscheid te nemen in de eucharistieviering.
Omdat zuster Rita meer dan vijftig jaar geleefd, gewerkt en gebeden heeft in Moere,
nemen we ook afscheid van haar op DONDERDAG 9 FEBRUARI 2017 OM 10 u.
in de parochiekerk van Sint-Niklaas te MOERE.
Daarna wordt ze toevertrouwd aan de aarde van de gemeentelijke begraafplaats te Eernegem.
Samenkomst in de kerk.
U kan zuster Rita een groet brengen in Allemeersch Uitvaartcentrum,
Bruggestraat 112 te Eernegem, elke dag van 17 u. tot 18.30 u.
Online condoleren kan op www.allemeerschuitvaartcentrum.be

Noch bloemen, noch kransen.

Dit melden u dankbaar voor haar dienstbaarheid en vriendschap:
Zuster Annie Detavernier
De Vincentiuszusters van EerKoNie
De Vincentiuszusters te Eernegem
E.H. Frans Dewulf

Algemeen overste
haar congregatie
haar leefgemeenschap
pastoor van Eernegem

Heer en Mevrouw Medard Dewanckele (†) -Lea Vansteelandt (†) en familie
Zuster Maria Dewanckele (†) Zusters van Maria Pittem
Heer en Mevrouw Aimé Dewanckele (†) - Emerence Muylle (†) en familie
Heer en Mevrouw André Vyvey (†) - Margriet Dewanckele (†) en familie
Heer en Mevrouw Gentiel Dewanckele (†) - Maria Vandenbussche (†) en familie
Heer en Mevrouw André Dewanckele - Maria Rabaey en familie
Heer en Mevrouw Richard Dereepere (†) - Greta Dewanckele en familie
De families Dewanckele en Vansteelandt
Wij danken voor de goede zorg van haar huisarts en de vrienden
van Moere die haar trouw kwamen bezoeken.
Rouwadres: Vincentiuszusters van EerKoNie
Aartrijkestraat 10, 8480 Eernegem tel. 059/ 29 92 41
zusters.eernegem@telenet.be

ZUSTER RITA
1929 - 2017

