
Op maandag 14 maart 2016, 
gesterkt door het sacrament van de zieken
en het gebed en de zorg van haar medezusters, is

ZUSTER ELIANE QUAGHEBEUR
thuisgekomen bij God, onze Vader,
waar zij nu voor altijd leven mag
in het volkomen geluk van Gods Heerlijkheid.

Zuster Eliane
zag het levenslicht te Reningelst op                                                                            17 september 1930
door religieuze professie, toegewijd aan
God en aan de medemensen te Ingelmunster op                                                          6 augustus 1953
en in vrede overgegaan naar de voltooiing
van alle leven in God te Ingelmunster, op                                                                           14 maart 2016

Gelovend in de verrijzenis en dankbaar 
om wat Zuster Eliane, in de kracht van Gods liefde,
in hartelijke en vriendelijke dienstbaarheid heeft betekend 
voor de mensen en 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 18 maart 2016 te 10.30 uur.
Er is gelegenheid tot het brengen van een laatste groet aan Zuster Eliane 
in het uitvaartcentrum Marijsse-Bolle, Oostrozebekestraat 74, te Ingelmunster,
elke weekdag van 15 tot 18 uur.

+ André en + Simonne Quaghebeur - Melis en familie
+ Albert en + Gerarda Quaghebeur - Dewulf en familie
+ Jozef en + Isabelle Batteu - Quaghebeur en familie
+ Michel en + Andrea Batteu - Quaghebeur en familie
+ Cyriel en Jeanne Desplenter - Quaghebeur en familie
+ Antoon en Maria Quaghebeur - Hoorelbeke en familie
+ Jozef en + Ida Quaghebeur - Dury en familie
+ Willy en + Josephine Desmet - Quaghebeur en familie
+ Paul en Antoinette Quaghebeur - Goethals en familie
De families Quaghebeur - Keyngnaert,
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 allen die haar met zorg en genegenheid omringden.

Zusters van Maria, Schoolstraat 8, 8770 Ingelmunster

Het huis van de Heer
zal mijn woning zijn

voor alle komende tijden.
 (psalm 23)


