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

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



Na 50 jaren religieus leven schreef zuster Rosa:
”Ik ben dankbaar voor mijn roeping, 
ik dank de Heer voor Zijn trouw aan mij.
Ik heb altijd geprobeerd beschikbaar te zijn zoals Maria, 
met de eenvoud van Franciscus. 
Ik ben een gelukkige Franciscanes Missionaris van Maria.”  

Trouw en toewijding  kenmerkten het leven van zuster Rosa. 
De vele taken die haar werden toevertrouwd, 
in Nederland en in België, deed ze discreet 
maar met grote verantwoordelijkheidszin.  
Ze was een stille, rustige aanwezigheid in de gemeenschap.  
Zuster Rosa hield van het gebed 
en nog het meest van al om stil aanwezig te zijn bij de Heer. 
Hij alleen kon zien wat er diep in haar omging.
De laatste jaren werd ze heel stil, 
enkel door haar mooie glimlach
toonde ze haar aanwezigheid en haar dankbaarheid.                   
                                        
Dank u, zuster Rosa, die glimlach bewaren we in ons hart.

“De Heer is mijn kracht en mijn schild,
op Hem steunt mijn hart.”      Ps. 28,7

Na een trouw, religieus missionarisleven
is onze dierbare medezuster

Rosa Denaeghel
Franciscanes Missionaris van Maria

opgenomen in Gods liefde
op vrijdag 4 juli 2021. 

Zij werd geboren te Ekeren Donk op 13 juli 1930.
Trad in het klooster te Gooreind op 11 september 1949.

Wijdde zich volledig aan de Heer te Gooreind op 19 maart 1955.

U wordt vriendelijk uitgenodigd om samen met ons God te danken
voor haar religieus leven tijdens de Eucharistieviering

in de kapel van het WZC “Mariënhove”,
Brechtsesteenweg 89 te Westmalle,
op zaterdag 10 juli 2021 om 10.30 uur.

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

Gelieve ten laatste donderdagnamiddag 8 juli 2021
uw aanwezigheid voor de koffietafel te bevestigen,

via telefoon (03 312 07 69) of e-mail (zonnelied@telenet.be).

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

De Zusters Franciscanessen             De familie Denaeghel 
Missionarissen van Maria


	rouwbrief VOORZIJDE VOOR PDF ZRS FRANCISCANESSEN
	rouwbrief -- zr. Rosa DENAEGHEL, FMM

