
Kom allen tot Mij
die afgemat en belast zijt

en Ik zal je rust geven
Mt. 11.28

Gelovend in Gods goedheid en trouw,
gesterkt door het ziekensacrament,

het gebed en de zorg van haar medezusters

is in vrede ontslapen

ZUSTER IRÈNE-MARIE
(Mortier Maria)

Zij ontving het leven te Moorslede-Slyps op 18 december 1928.  
De Heer nodigde haar uit tot een leven van volledige toewijding aan Hem,
in de Congregatie O.L.Vrouw-ten-Bunderen, te Moorslede, op 11 augustus 1954. 

De Heer nam haar definitief tot zich, te Zonnebeke, op 10 januari 2023.________________________________________

Dit melden u:
de overste en de zusters van O.L.Vrouw-ten-Bunderen,
E. H. Arnold Loose, priester bij de congregatie O.L.Vrouw-ten-Bunderen.

Haar familie:

Jozef Mortier † - Alice Vandemaele †en familie
Jerôme Mortier † - Paula Sioen † en familie
André Mortier † - Jenny Larnout en familie
Roger Mortier † - Rosa Desmet en familie
Gabriel Vinckier - Herny Mortier en familie
Hugo Mortier - Marie-Jeanne Vandenabeele

haar zus, broers, schoonbroer, schoonzussen, neven en nichten
De families Mortier - Depraeter - Vandierendonck 

Zij nodigen u uit samen met hen te bidden en de eucharistie van Christus’ dood en verrijzenis te vieren op
maandag 16 januari 2023 om 10 uur in de kerk van O.L.Vrouw te Zonnebeke
waarna teraardebestelling op het kerkhof te Moorslede.

Een gebedswake voor zuster Irène-Marie zal gehouden worden in de kapel van het Zorgcentrum Sint-Jozef
te Zonnebeke op vrijdag 13 januari om 16u30.

Een laatste groet kan aan zuster Irène-Marie gebracht worden in het funerarium 
Vandecandelaere-Spruytte te Passendale, Westrozebekestraat 25a, 
iedere dag van 15u30 tot 18u30, zaterdag van 15u30 tot 18u, zondag gesloten

Met dank aan haar medezusters die haar zorgend omringden,
haar huisarts,
de directie en alle medewerkers van het Zorgcentrum Sint-Jozef te Zonnebeke

Er is gelegenheid uw medeleven te betuigen op www.vandecandelaere-spruytte.be

HEER, NEEM HAAR OP IN DE VREUGDE VAN UW HEERLIJKHEID.

8980 Zonnebeke, Ieperstraat 54 A  tel. 051 / 78 89 51 

Uitvaartzorg J. Vandecandelaere-Spruytte Passendale 051 / 77 07 59  


