
Na een leven van toewijding is voor eeuwig in Gods liefde geborgen

Zuster Marie-Gertrude
Rosa Laridon

Gasthuiszuster-Franciscanes

Zij mocht het leven ontvangen te Kuurne op 18 augustus 1935.

Overleden in de kloostergemeenschap 
van het WZC “Heilige Familie te Kuurne op 23 juli 2017,

gesterkt door de Sacramenten en het gebed van onze Moeder de heilige Kerk.

De Heer toegewijd door kloostergeloften op 8 augustus 1957.

Dit melden u, gelovend in de verrijzenis:

De Overste en Zusters van Onze-Lieve-Vrouw Gasthuis te Poperinge

Zusters van de Kloostergemeenschap WZC Heilige Familie te Kuurne

Haar broers, zus, schoonzussen, neven en nichten:

† Jozef  en † Jacoba LARIDON – LOOSVELDT en familie

† Albert en Rosa LARIDON – GLORIEUX en familie

Eerwaarde Zuster Marie-Thérèse LARIDON, Zuster van Onze-Lieve-Vrouw Gasthuis

André en Brigitte LARIDON –VERBRUGGHE en familie

Haar aanverwante familie:

LARIDON en DEJONCKHEERE

Met oprechte dank aan:

Haar huisarts.

De Directie, de Eerwaarde Zusters, het personeel en haar vriendenkring van het 

WZC. “Heilige Familie  te Kuurne.

Aalmoezenier E.H. Marnix Sabbe.

Rouwadres:

 Gasthuisstraat 26, Kuurne

Condoreren kan ook via: www.begrafenissenvanwynsberghe.be

Wij nodigen U uit om samen de Heer te danken voor haar verdienstelijk leven in de 

Eucharistieviering in de St.-Michielskerk te Kuurne op

vrijdag 28 juli 2017 om 10 uur
gevolgd door de begrafenis op de begraafplaats, Kasteelstraat te Kuurne.

Bijeenkomst en rouwgroet in de kerk vanaf  9.40 uur

In verbondenheid bidden wij in de gebedswake in de kapel van het   ,  WZC “Heilige Familie

Gasthuisstraat 24 te Kuurne op donderdag 27 juli 2017 om 16.30 uur.

De herdenkingsmissen worden opgedragen in de kapel van de Heilige Familie te Kuurne

Er is gelegenheid tot het brengen van een laatste groet in 

het uitvaartcentrum Vanwynsberghe, St.-Michielsweg 11 te Kuurne

iedere dag van 16.00 tot 18.30 uur.

Heer, geef  Zuster Marie-Gertrude de eeuwige vrede

Begrafenissen Vanwynsberghe Wim, Kuurne - Tel. 056/71 63 23

“God, ik dank U voor het wonder van mijn leven,
voor alle wonderwerken die Gij hebt gemaakt.
Gij weet alles wat er omgaat in mijn geest.
Mijn diepste wezen is U niet verborgen.“

“

“
“



Heer, neem uw dienares op in uw vrede.
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