
Zuster Annette Van Renterghem
1939 - 2022

Dank voor de genegenheid van haar medezusters, 

voor de liefde en de nabijheid van haar familie 

en voor de goede zorgen van haar huisartsen Dr. Philippe en Dr. Nathalie Buysse 

en van de directie en het voltallige personeel van het WZC De Linde.

Rouwadres: Zusters H. Vincentius a Paulo - Schoolstraat 33C - 9950 Lievegem

uitvaartmussche.be - 09 377 22 39

geboren in Bassevelde op 11 juli 1939.
Ingetreden bij de Zusters van de H. Vincentius a Paulo van Waarschoot op 21 augustus 1960 

waar ze de Heer haar trouw beloofde op 4 maart 1962.
Gesterkt door het sacrament van de zieken ging zij haar Heer tegemoet

 in het AZ Maria Middelares in Gent op 25 maart 2022. 

Wij nodigen u vriendelijk uit om, samen met de zusters, de uitvaartliturgie te vieren 
in de Sint-Ghislenuskerk in Waarschoot op vrijdag 1 april 2022 om 11 uur.

Een namis zal op een later moment opgedragen worden 
in de kloosterkapel in Lievegem.

Kom tot Mij, 
jij die vermoeid bent.

Ik zal je rust geven (vgl. Mt. 11,28)
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