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De Heer blijft ons
in mensen nabij.

Met een dankbaar hart en
warme herinneringen
nemen we afscheid van

Zuster Trees
Marcella Leenaert
Ze kreeg de gave van het leven te Avelgem op 12 mei 1927.
Zij wijdde haar leven aan de Heer door haar religieuze professie
op 13 augustus 1952. Omringd door het gebed en de liefdevolle zorg
van haar medezusters en gesterkt door de ziekenzalving is ze rustig
ingeslapen te Ruiselede op 25 juli 2022.

Wij nodigen u vriendelijk uit om haar biddend te begeleiden
tijdens de uitvaartliturgie op zaterdag 30 juli 2022 om 10.30 uur
in de kapel van de Zusters O.L.V. van 7 Weeën, Bruggestraat 29
te Ruiselede gevolgd door de teraardebestelling op de begraafplaats
van de zusters te Ruiselede.
We begroeten haar in de hal van het klooster vanaf 10.10 uur.
Zuster Trees kan begroet worden
in funerarium Deruddere, Wellingstraat 113 te Beernem op
woensdag, donderdag en vrijdag van 17 uur tot 19 uur.
Condoleren kan ook op www.uitvaartzorgderuddere.be
Bewaar Zuster Trees in jullie hart.

Dit melden u, vol geloof in de verrijzenis en
dankbaar voor wie ze geweest is:
Zuster Christianne De Craene, algemeen overste
Haar zustergemeenschap te Ruiselede
Zusters O.L.V. van 7 Weeën Ruiselede
Kan. Patrick Degrieck, algemeen directeur van de Congregatie
De Heer en Mevrouw Marcel † Vanwijmelbeke – Anna † Vantieghem
kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
De Heer en Mevrouw Gerard Vervaeke – Marie-Louise Leenaert
kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
De Heer en Mevrouw Gerard Boone – Noëlla Leenaert
zoon
haar zussen, broer, schoonzus, schoonbroers, neven en nichten.
De families Vanwijmelbeke – Leenaert – Loof

Met onze waardering en dank voor:
haar medezusters om hun nabij zijn en hun gebed,
haar huisartsen,
het verplegend en verzorgend personeel van Cura
op de zorgafdeling en het huispersoneel om
hun warme zorg en toewijding en
de nachtdienst vzw Oppas.
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