
 Wij bewaren in ons hart
een dankbare herinnering aan

Zuster Agnes Wyndels (Zr. Inès)
Zusters H. Vincentius van Torhout

Geboren te Werken, op 26 augustus 1932.
De Heer toegewijd door kloostergeloften op 17 augustus 1954.

Ze was 40 jaar werkzaam als missionaris in El Salvador
(Midden-Amerika).

Op 2 november 2022 is zij van ons heengegaan,
omringd door de zorg van de artsen en het personeel van het ziekenhuis

AZ Delta CampusTorhout,
gedragen door het ziekensacrament en het gebed van haar medezusters.

Nu leeft zij verder in de volheid van Gods liefde.

Wij nemen afscheid van haar tijdens de uitvaartliturgie in de kerk van
Don Bosco,Don Boscoplein, Torhout op maandag 7 november om 10 uur.

De offerande geldt als rouwbetuiging.
Wij willen haar dankbaar gedenken in ons gebed.

De herdenkingsmissen zullen worden opgedragen door de
 Paters van Scheut.

Zr. Inès zal haar laatste rustplaats vinden bij haar medezusters
op de begraafplaats ‘Stiltepark De Warande’ in Torhout.

U kan zr. Inès een laatste groet brengen in het
Funerarium ‘De Korenbloem’,Keibergstraat 122 Torhout.

 Elke dag van 17 tot 18.30 uur en op afspraak.
050 22 23 18.

U kan uw medeleven betuigen op www.uitvaartzorg-korenbloem.be
of op het rouwadres Uitvaartzorg De Korenbloem—Torhout

“Ik heb een plaats voor u bereid om u op te nemen bij
Mij opdat ook gij zult zijn waar Ik ben.”

Johannes 14,3
Dit melden u:

De algemeen overste en de zusters van de H. Vincentius, Torhout.
Haar leefgemeenschap van de St.-Rembertlaan te Torhout.

De familie Maurits Wyndels (+) – Hilda Famil (+)
De familie Gentiel Decock (+) – Maria Wyndels (+)
Zr. Simona Wyndels (+)
Clara Wyndels (+)
De familie Roger Wyndels (+) – Cecile Vangaever (+)
De familie Georges Wyndels (+) – Monique Vandebussche (+)
De familie Willy Deschrijvere – Rosa Wyndels(+)
De familie Roger Vandewalle (+) – Christiane Wyndels(+)

Haar broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten

Met oprechte dank aan:
haar medezusters,
de directie, artsen en de medewerkers van AZ Delta Campus Torhout,
en haar familie.

Rouwadres:
Zusters H. Vincentius, St.-Rembertlaan 19A, 8820 Torhout
Zusters H. Vincentius, Viaductstraat 2, 8820 Torhout




