“Het kan niet zijn dat wij tevergeefs beminnen
en dat liefde die mensen aan elkaar bindt,
bij de dood wordt afgebroken.”
uit ps. 22

In dankbaarheid voor alles wat zij in liefde en zorg gedaan en betekend heeft,
nemen we gelovig afscheid van onze medezuster

Zuster Magdalena Van der Borght
Zuster Magda
Zuster van het H. Hart van Maria (Berlaar)
Zij werd geboren te Herselt op 23 juni 1934.
Zij sprak haar kloostergeloften uit te Berlaar op 6 augustus 1963
en overleed te Berlaar op 5 september 2017.

Dit melden u in gelovig vertrouwen:
de Algemeen Overste
de Zusters van het H. Hart van Maria
de Zustergemeenschap van Berlaar
Edmond † en Josfin † Van der Borght - Boeckmans
Frans † en Leoni Magis - Van der Borght, kinderen en kleinkind
Raymond en Maria Clerckx - Van der Borght, kinderen, klein- en achterkleinkinderen
Irma † Van der Borght
August en Anne Van der Borght - Aerts, kinderen en kleinkinderen
Jos en Frieda Swolfs - Van der Borght, kinderen en kleinkinderen
Fons en Paula Van der Borght - Saelen, kinderen en kleinkinderen
Marcel en Jeannine Van der Borght - Grade, kind en kleinkinderen
de familie Van der Borght - Janssens
Zij nodigen u vriendelijk uit om samen met hen de verrijzenisliturgie te vieren in de parochiekerk
Sint-Pieter te Berlaar op woensdag 13 september 2017 te 10.00 uur
waarna wij haar te ruste leggen op de gemeentelijke begraafplaats “Hemelshoek” te Berlaar.
Samenkomst en begroeting in de kerk vanaf 9.30 uur.
Met oprechte dank aan de huisarts en het zorgteam van WZC Kloosterhof te Berlaar.
Er is gelegenheid tot groeten in het funerarium ‘Van den Broeck’
Melkouwensteenweg 27, 2590 Berlaar - Heikant na telefonische afspraak op 015 24 14 28.
Rouwadres:
Zusters H.Hart van Maria - WZC Kloosterhof - Sollevelden 5A 2590 Berlaar
www.van-den-broeck.com 015 24 14 28

