
Rust nu maar uit, je hebt je strijd gestreden.
Je hebt je moedig gedragen,

wie kan begrijpen wat je hebt geleden,
wie kan begrijpen wat je hebt doorstaan ?

Bedroefd om het heengaan,
maar dankbaar om wat zij voor ons betekende,

nemen wij afscheid van

Mevrouw

Diane Dekens
Weduwe van de Heer Freddy Vanderbeken (   2012)

Geboren te Dikkelvenne op 19 januari 1941
en overleden in WZC Mariahuis te Gavere op 9 juni 2020

Albert (  ) en Christiane (  ) De Corte - Dekens,
Gilbert (  ) en Jeanine (  ) Vanderbeken - Vander Haeghen,
Raoul en Nelly De Vogelaere - Vanderbeken,
Eddy en Albertine Vanderbeken - Boone,
                                                                                                haar zus, schoonzussen en schoonbroers

De families Dekens, Van Hulle, Vanderbeken en Verlinden.

Het afscheid van Diane heeft plaats in intieme familiekring.

Rouwadressen:

Patrick Vanderbeken - Goeminne
Bareelstraat 48, 9630 Meilegem

Philippe Vanderbeken - De Smet
Baaigemstraat 2, 9890 Gavere

of condoleren via www.begrafenissen-vanderhaeghen.be

Dit melden u:

Patrick en Petra Vanderbeken - Goeminne,
          Matthias en Céline,
                    Babette, Suzanne

Philippe en Pascale Vanderbeken - De Smet,
          Maxim, Marco
                                                                           haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

 

 

 

 

                                                             VIVAT   †   JESUS 
 

De Heer heeft haar leven voltooid 
en tot zijn eeuwige vreugde genodigd 

zijn dienares 
 

Zuster  
 Josephine Swinnen 

( Zuster Christine Lutgarde ) 
 

geboren te Eksel op 10 juni 1932 
 

Zij wijdde zich aan de Heer en zijn Kerk  
in de Congregatie ’ Zusters van Onze-Lieve-Vrouw-Visitatie’  

  op 11 augustus 1956. 
 

Zij is naar het Huis van de Vader gegaan  
op vrijdag 8 mei 2020 

gesterkt door het gebed van de Kerk  
en van haar medezusters. 

 
 † 
 

“Geef haar, eeuwige Vader, 
een plaats met al uw heiligen in de hemel,  

aan de zijde van de Heilige Maagd Maria,  
van de apostelen, 

van de Heilige Franciscus van Sales,  
de Heilige Johanna de Chantal, 

verenigd ook met al de Visitatiezusters  
die wij hebben toevertrouwd aan uw barmhartigheid  

toen zij van ons zijn heengegaan. 
Vanuit de vreugde om de nieuwe schepping, 

voorgoed gevrijwaard van de dood, 
zal zij in waarheid mogen aanheffen 

het lied van dank aan de verrezen Heer  
Jezus Christus.” 

Met bijzondere dank aan: 
Dokter Anne-Aurelie Uyttersprot 
Het verplegend personeel ‘ Onze zorg ‘ 
De kinesist Emmanuel Verhavert 
 
 

*** 
Omwille van de maatregelen omtrent het Covid-19 zal de Uitvaartliturgie 

gevierd worden in beperkte kring van haar zustergemeenschap 
op vrijdag 15 mei 2020 om 10.30u 

De asurne wordt bijgezet op de begraafplaats van Sint-Amandsberg. 
Op een latere datum wordt U uitgenodigd om een gedachtenisviering bij te wonen. 

 
*** 

 
Gedenk haar in uw gebeden 

en 
bewaar haar in uw herinnering. 

 
*** 

 
 

Rouwadres :  
 
Zusters O.-L.-V.-Visitatie, Visitatiestraat 3, 9040 Gent ( Sint-Amandsberg ) 
                        
 
                                                     

                                                                                        
                                                                                                 Uitvaartverzorging VAN LABEKE  bvba  - 0495/513 512 

 
 
 
 
 
 
Dit melden u : 
 
de zusters van de Congregatie Onze-Lieve-Vrouw-Visitatie, 
de heer en mevrouw Leo Swinnen ( † ) - Angeline Brouwers ( † ),    kinderen en kleinkinderen ; 
de heer en mevrouw Jozef Swinnen ( † ) - Maria Janis ( † ),             kinderen en kleinkinderen ; 
de heer en mevrouw August Swinnen ( † ) - Anna Claes,                  kinderen en kleinkinderen ; 
 
de families Swinnen -Vervecken 
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