
“Geheel de aarde aanschouwde
wat onze God voor ons deed.”
-psalm 98- †

Na een Godgewijd leven,
in volle dienstbaarheid,

voltooide de Heer het leven van

Zuster Ria

Maria Raemdonck
Zij ontving de gave van het leven op 28 april 1937 te Zele.

Trad in de Congregatie van de Zusters van de Heilige Vincentius à Paulo
te Zele op 8 september 1959.

Deed haar eeuwige geloften op 17 april 1964.

Zij werd opgenomen in de eeuwige verrijzenisvreugde
op 30 september 2021 te Dendermonde.

Gesterkt door de genade van de ziekenzalving.

Om haar leven van toewijding danken we de Heer
en nodigen wij U uit voor de uitvaartliturgie op
zaterdag 9 oktober 2021 om 10.00 uur

in de ONZE-LIEVE-VROUW van ZEVEN WEEËN PAROCHIEKERK te ZELE-KOUTER (Koevliet) 

Samenkomst en gelegenheid tot groeten in de rouwkapel van de kerk vanaf 9.30 uur

Na de plechtigheid zal de teraardebestelling plaatsvinden op het kerkhof van Zele.

De nadienst zal gebeden worden in voornoemde kerk 
op zondag 12 december 2021 om 9.30 uur.

U kan de overledene een laatste groet brengen in het funerarium 
van Uitvaartzorg Van Cleemput, Kouterstraat 151 te Zele 

op donderdag van 19.30 uur tot 20.00 uur.

Dit melden u :

Zustergemeenschap van de Heilige Vincentius à Paulo

 Zuster Elza, Ann

Romaan (†) en Helena (†) VAN RANSBEECK - RAEMDONCK

 Erik VAN RANSBEECK

 Peter en Martine VAN RANSBEECK - SCHEIRS en kinderen

 Filip en Sofie VAN RANSBEECK - VAN DAMME en kinderen

Edmond (†) en Monique (†) SAEYS - RAEMDONCK

 Wim en Lieve DE BRABANDER - SAEYS en kinderen

 Greet SAEYS
haar neven en nichten,

De families RAEMDONCK en MARTENS.

Met onze dank aan haar huisarts Dokter Walraet,
al het personeel van het WZC ‘De Vliet’ te Zele

en aan de dienst ‘Geriatrie 1’ van het AZ St.-Blasius te Dendermonde voor de goede zorgen.

Rouwadres:
Familie RAEMDONCK
p/a Uitvaartzorg Van Cleemput
Kouterstraat 151 - 9240 Zele

condoleren kan via: www.begrafenissen-vancleemput.be
tel: 052/45.13.45.


