Wie in Mij gelooft zal leven,
ook al is hij gestorven.
(Joh. 11, 25)

†
Dankbaar ging heden van ons heen
na een leven van toewijding aan de Heer

Zuster Benigna
Antoinette Spitaels

Gewezen verpleegkundige A.Z. Sint-Elisabeth Zottegem

Geboren te Anderlecht op 15 juli 1929,
ingetreden bij de Zusters Franciscanessen
van Zottegem op 2 februari 1950
waar ze de Heer haar trouw beloofde op 13 augustus 1953.

Gesterkt door het Sacrament van de zieken
ging ze haar Heer tegemoet te Zottegem
in “De Bron” op 23 februari 2020.

Dit melden u in groot geloof:
De Heer en Mevrouw Paul Coolens (†) - Denise Spitaels
kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
De Heer en Mevrouw Ghislain Plaitin - Raymonde, Adrienne Spitaels
kinderen en kleinkind
Neven en nichten
Karel Cottenie, priester
De plechtige uitvaartliturgie, waarop u vriendelijk
wordt uitgenodigd, zal opgedragen worden in de
parochiekerk Sint-Paulus’ Bekering te Godveerdegem - Zottegem
op zaterdag 29 februari 2020 om 11.15 uur.
De offergang wordt aanzien als rouwbetuiging.
Aansluitend begeleiden wij haar naar haar laatste rustplaats
op de begraafplaats van Zottegem (Groenstraat).
De namis wordt opgedragen in de dekenale kerk van Zottegem
op zondag 22 maart 2020 om 11.00 uur.
Met dank aan haar huisarts dr. Froyman
en het personeel van “De Bron”.

U kan Zuster Benigna een laatste groet brengen in het funerarium
van het A.Z. Sint-Elisabeth te Zottegem, elke dag
van 13.30 tot 15.30 uur en na afspraak (09 364 86 30).
Gedenk haar in uw gebed.

Vlieg nu maar vrij, je hebt meer dan je strijd gestreden.
Je hebt het met heel veel moed en inzet gedaan.
Wie kan begrijpen wat je hebt geleden?
Wie kan voelen wat je hebt doorstaan?
(Adrienne)

Rouwadres:
Van Vijle uitvaartzorg
t.a.v. familie Spitaels
Kloosterstraat 1, 9620 Zottegem
Online: www.vanvijle.be
van vijle uitvaartzorg - 09 360 75 60 - vanvijle.be

