
’De Heer heeft gegeven 
leven en lengte van dagen 

tot honderd jaar.'
Uit Psalm 21                                                                                                 †

In de vreugde 
van de Verrezen Heer

mag nu eeuwig verder leven

Zuster Simonne
Simonne Cluyse

Zuster van het Geloof

Een eeuw geleden zag zuster Simonne het levenslicht in Oeselgem op 28 juli 1922.
Aan de Heer toegewijd door religieuze professie in de congregatie van 

de Zusters van het Geloof van Tielt  op 8 april 1947. 
Overleden te Meulebeke op 15 augustus 2022,

gezalfd door het sacrament van de zieken.

Voor de laatste keer verzamelen wij ons rondom zuster Simonne
om God voor haar leven te danken en om haar toe te vertrouwen 

aan zijn Eeuwige Liefde tijdens de eucharistieviering op 
maandag 22 augustus 2022 om 10u30 in de Sint-Amanduskerk te Meulebeke.

Zuster Simonne zal haar laatste rustplaats vinden op het kerkhof van Meulebeke.

Zuster Simonne kan worden begroet in het Rouwcentrum Sabbe
Tieltstraat 76  8760 Meulebeke, elke dag van 16u30 tot 19 uur. 

Zaterdag van 14 tot 15 uur, zondag gesloten.

U BENT, O GOD, VAN EEUWIGHEID TOT EEUWIGHEID

Dit melden u:

Zuster Rita Hereygers, algemeen overste en de Zusters van het Geloof 
Zuster Katrien Vandenbussche, lokale verantwoordelijke
E.H. Jozef Craeynest, algemeen directeur

Haar dierbare familie:

De kinderen en verwanten van † Jules Derijcke  en † Maria Cluyse:
Jan en Andrée Loos - Derijcke
Jef en Miet Derijcke - Laurier, kinderen en kleinkinderen
Roland en Anaïs Van Kemseke - Derijcke, kinderen en kleinkinderen

De families Cluyse en Delagrange

Een woord van dank aan:

De directie, het personeel en de vrijwilligers van 
het woonzorgcentrum 'De Zonnewende' in Meulebeke,
in het bijzonder afdeling 'Westerhuis 1'.
Dr. M. Vanclooster, haar huisarts.
Allen die zuster Simonne met toewijding en warme zorg hebben omringd.

Rouwadres:

Zr. Katrien Vandenbussche 
Zusters van het Geloof
Keukeldam 1 
8790 Waregem
vandenbussche.katrien@skynet.be
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