Heer, luister naar mijn stem.
Wil aandachtig horen
naar mijn smeekgebed.
Psalm 130, 1-2

Geroepen tot een nieuw leven in de Heer
is van ons heengegaan

Zuster Angèle Van Walleghem
zr. Marie-Alice
Vincentiuszuster van EerKoNie
Zij werd geboren op 19 oktober 1931 in Ingelmunster
als dochter van Remi en Alice Mullie.
Haar leven heeft zij aan de Heer toegewijd door professie in de congregatie
van de zusters van de Heilige Vincentius in Kortemark op 28 augustus 1952.
Zij was 35 jaar missiezuster in Haïti.

Zij is rustig overleden in haar gemeenschap in Kortemark op 6 oktober 2021,
gesterkt door de sacramenten van de Kerk en het gebed van haar medezusters.
________

Wij danken de Heer voor haar toegewijd leven
en nodigen u uit om samen afscheid te nemen van onze zuster
in de eucharistieviering op maandag 11 oktober 2021 om 10.30 uur
in de kapel van het klooster, Handzamestraat 16, Kortemark.
(Gelieve een mondmasker te dragen binnen het klooster.)

Rouwcentrum Logghe, Kortemark - 051 57 03 03

Zuster Annie Detavernier						

algemeen overste

de Vincentiuszusters van Kortemark 			

haar gemeenschap

Vincentiuszusters van EerKoNie			

haar congregatie

Zij is de zus, schoonzus en tante van:
Germain Van Walleghem (†) - Andrée Coppin (†) en familie
André Wullepit (†) - Maria Van Walleghem (†) en familie
Louis Van Cauwenberghe (†) - Germaine Van Walleghem (†) en familie
Pierre Lavaert (†) - Hélène Van Walleghem en familie
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Zij is verwant aan de families Van Walleghem - Mullie.

Met grote dank aan dokter E. Vandeputte,
ons zorgzaam personeel in onze eigen gemeenschap,
de verpleegkundigen van het Wit-Gele Kruis,
dokter J. Van Droogenbroeck van AZ St.Jan in Brugge.
U kunt zuster Angèle een laatste groet brengen in het rouwcentrum Logghe,
Amersveldestraat 10, Kortemark. Elke weekdag van 16 tot 19 uur,
zaterdag van 16 tot 18 uur, zondag gesloten.
Online condoleren: www.logghe-geert.be
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