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

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



Omwille van haar gezondheid kon zuster Benedikta nooit 
naar de missie “ad extra” vertrekken, maar ze had een echt 
missionarishart. Ze heeft dit vooral mogen waar maken
in Antwerpen, waar ze 57 jaar verbleef.  
Als kleuterleidster, als organist en kosteres in de parochie,
als huisbezoekster vooral bij armen en misdeelden,
in alles wat ze deed was voor haar het belangrijkste:
getuige te zijn van de Heer die zegt “wat je aan de minsten 
van de Mijnen gedaan hebt, heb je voor Mij gedaan”. 
Dit alles werd gevoed door haar trouw gebedsleven 
en haar dienstbaarheid in de gemeenschap. 
Zij was een stille werker in Gods wijngaard. Als een tevreden 
en gelukkige religieuze heeft ze geleefd, in diepe verbondenheid
met God, met haar familie en met zoveel medemensen.
In 2019 kwam ze naar Westmalle. Het was voor haar niet
gemakkelijk om, na zovele jaren, alles los te laten;
doch er kwam geen klacht, ze paste zich aan.  
Stil en vredig als ze was, heeft ze hier in Mariënhove nog genoten
en bleef ze, vooral door het schrijven van kaarten en brieven,
in contact met zeer vele vrienden en bekenden.                                                                         
Onverwacht, stil en vredig is ze ook 
naar haar Heer mogen terugkeren.

“Naar U gaat mijn verlangen, Heer.
Heer, mijn God, ik ben zeker van U!”

Ps. 25

Na een trouw religieus missionarisleven
is onze dierbare medezuster

Thérèse Casteleyn (Benedikta)
Franciscanes Missionaris van Maria

opgenomen in Gods liefdevolle barmhartigheid 
op maandag 24 mei 2021 

Zij werd geboren te Sint-Andries-Brugge op 17 april 1926,
trad in het klooster te Gooreind op 7 december 1946,

deed haar eeuwige professie te Gooreind op 13 juni 1952.

Wij nemen in beperkte kring afscheid 
tijdens de Eucharistieviering op zaterdag 29 mei 2021 

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.

We danken van harte de medewerkers van Mariënhove,
voor de goede verzorging.

De Zusters Franciscanessen               De familie Casteleyn 
Missionarissen van Maria


