
In Uw handen Heer,
leg ik mijn leven ps 31,6



Na een verbonden leven met God en Zijn mensen,
is van ons heengegaan om voor altijd te delen

in de volheid van Gods Vaderliefde

Zuster Maria-Bosco
M.-Louise Vancraeynest

Zuster van de H. Vincentius à Paulo - Anzegem

Zij ontving de gave van het leven te Deerlijk op 30 mei 1928,
aan God en aan Zijn mensen gegeven

door religieuze geloften op 25 april 1949.
Geroepen tot de eeuwige ontmoeting met de Verrezen Heer 

op 26 december 2017, 
gesterkt door het sacrament van de zieken,

de nabije zorg en het gebed van haar medezusters,
is zij overgegaan naar de voltooiing van alle leven in God.

Dankbaar om wat zij, in de kracht van Gods liefde, 
heeft mogen betekenen voor velen, nodigen wij u uit om
met ons Eucharistie te vieren in de kloosterkapel van 
St.-Vincentius à Paulo te Anzegem, Kerkstraat 84,
op woensdag 3 januari 2018 om 10.30 uur.

Daarna leggen we haar te ruste op het gemeentelijk kerkhof
in de Statiestraat te Anzegem.

Voor een stil moment bij Zuster M.-Bosco bent u welkom in 
het funerarium Nuytten, Dorpsplein 20/22 te Anzegem, 
elke dag van 15 tot 18 uur, zaterdag van 15 tot 17 uur,

gesloten op zondag en 1 januari.

DAT ZIJ MOGE RUSTEN IN DE LIEFDE VAN DE HEER !

Dit melden u :

De Algemene Overste en de Zusters 
van de H. Vincentius à Paulo - Anzegem,

De zustergemeenschap van ” Ter Berk ”,

De Algemeen Directeur W. VANOVERBEKE ;

De families R. VANCRAEYNEST-VANDORPE en
A. COPPENS-ISEBAERT.

Wij danken waarderend voor de goede zorgen :

haar huisarts,

haar medezusters,

de directie en het personeel van het Woon- en Zorgcentrum 
” Ter Berk ” te Anzegem.

8570 Anzegem, Kerkstraat 84

Online rouwregister op www.funerarium-nuytten.be
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