
Zuster Angèle
Elza Cremelie

4 maart 1932 - 7 maart 2021

Danken u voor uw gebed en uw deelneming in de rouw:

De algemeen overste en de Zusters van Sint-Franciscus  van Opbrakel

Remi (†) en Judith (†) Dewaele - Cremelie en familie
Maria Cremelie
Gerard (†) en Agnes Cremelie - Dhondt en familie
Juliën en Agnes Botterman - Cremelie en familie
Roger (†) en Clara Degezelle - Cremelie en familie

De families CREMELIE en VAN LAERE

Met dank aan haar huisarts dokter Paul Christiaens en de thuisverpleging van het Wit-Gele Kruis.

Rouwadres: Klooster, Sint-Franciscusstraat 2 - 9660 Opbrakel

Uitvaartverzorging Geert - Brakel - Tel. 055 42 03 80



Dankbaar om wie zij was onder ons, nemen we gelovig afscheid van                        

Zuster Angèle
Elza Cremelie

 van de Zusters van Sint-Franciscus

Geboren te Ingooigem op 4 maart 1932
Aan de Heer toegewijd door de kloostergeloften op 4 september 1958

Zij overleed in het klooster te Opbrakel op 7 maart 2021,
gesterkt door het sacrament van de zieken.

De plechtige uitvaartliturgie heeft plaatsgehad in de kapel van het klooster,

Sint-Franciscusstraat 2 te Opbrakel, in beperkte kring, op vrijdag 12 maart 2021.

Daarna hebben we Zuster Angèle begeleid naar haar laatste rustplaats op het kerkhof van Opbrakel.

‘Ik ga naar de hemel en je zult me niet tegenhouden’.

Zuster Angèle,
Met deze krachtige uitspraak, een week voor je stierf, liet je ons binnenkijken in je diepgelovig hart.
Biddend en vol vertrouwen heb je die laatste week van je leven beleefd.
Na een rijk gevuld leven van bidden en werken, van dienstbaar zijn aan de medemens, 
heb je rustig je leven in Gods handen gelegd, voor goed.
Je had een diepe band met je familie. Vreugde en leed werden gedeeld en de familiebijeenkomsten 
deden je heel veel deugd. 
Wij zullen allemaal je warme aandacht, je vriendelijkheid en je gebed missen.
Nu ben je thuis. Met jou verbonden bidden we je lievelingsgebed:  
Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u.
Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars,
nu en in het uur van onze dood. Amen.


