
De Heer zegene en behoede u,
Hij doe zijn aangezicht over u lichten

en ontferme zich over u,
de Heer geve u vrede.



Wij hebben zuster Marie Louise gekend als een sterke vrouw
met gezag en wilskracht, ondernemend en met een groot
missionarishart. 
Op nog jonge leeftijd vertrok ze naar Congo waar ze in 1960
haar eeuwige geloften uitsprak. 
Na 26 jaar Congo en nadien 6 jaar in België werd haar gevraagd 
naar Marokko te vertrekken. Daar stelde ze zich nog 5 jaar ten
dienste van de bevolking.
Ze wist van aanpakken en organiseren, ook orde en stiptheid
sierden haar.
Nadien in België nam ze deel aan de bijeenkomsten van de groep
“Europe-Afrique”, waardoor ze in contact bleef met het leven
en de gebeurtenissen in Congo.
Veel verantwoordelijke taken heeft ze met bekwaamheid uitgevoerd.
Haar religieus-zijn was voor haar zich geven aan en verbonden
blijven met God en met mensen.
Als oudste van een groot gezin droeg ze haar familie in haar
hart en bleef met hen een sterke band behouden.
Na de vele jaren van inzet voelde ze de noodzaak om ‘los te laten’
en haar levenswerk in Gods handen te leggen.

Ga, en verkondig Gods Blijde Boodschap.

Na een vurig missionarisleven
is onze dierbare medezuster

Marie Louise Inghels
Franciscanes Missionaris van Maria

opgenomen in Gods liefdevolle barmhartigheid 
op woensdag 22 juli 2020 

Zij werd geboren te Brugge op 27 februari 1932,
trad in het klooster te Gooreind op 12 september 1954,

deed haar Professie te Lubumbashi (Congo) op 19 maart 1960.

Wij nemen in beperkte kring afscheid van zuster Marie Louise 
tijdens de Eucharistieviering op dinsdag 28 juli 2020 

in de kapel van het WZC “Mariënhove”,
Brechtsesteenweg 89 te Westmalle.

Daarna begeleiden wij haar naar de begraafplaats van Westmalle,
gelegen aan de Oude Molenstraat.

Dank aan al de hulpverleners van Mariënhove,
voor de goede verzorging.

De Zusters Franciscanessen               De familie Inghels 
Missionarissen van Maria


