
                                                                                      

Dit melden u, dankbaar om haar toegewijd en dienstbaar leven: 
 
 

Zuster Rita Hereygers, algemeen overste 

Zuster Katrien Vandenbussche en Els Goudenhooft, lokale verantwoordelijken 

De zusters van haar gemeenschap 

E.H. Jozef Craeynest, algemeen directeur 

 
Zij was de zus, schoonzus, tante en groottante van: 

 
 

† Firmin en † Gerarda Pillen - Vandekerckhove 

† Rachel Vandekerckhove 

† Camiel en † Alice Van Hecke - Vandekerckhove en familie 

† Gaspard Vandekerckhove 

† Oscar en † Irene Vanneste - Vandekerckhove en familie 

† René en † Paula Bousard - Vandekerckhove en familie 

† Zuster Hedwige, Marie-José Vandekerckhove, Zuster van het Geloof 

† Nestor en † Simonne Vandekerckhove - Monseré en familie 

† Germaine Vandekerckhove 

† Pierre en Isabel Vandekerckhove - Windels en familie 

† André en † Agnes Vandekerckhove - Loosvelt en familie 

 
 

Zij was verwant met de families: 
 
 

Vandekerckhove - Capelle 

 
 

 

 

Met oprechte dank aan: 

De zusters van haar gemeenschap voor hun volgehouden en tedere zorg en gebed. 

Dr. Geert De Roo, haar huisarts. 

Het personeel en de vrijwilligers van het Woonzorgcentrum “SAMEN” in Wakken, afdeling Horizon. 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 In de liefde van God verblijft nu 
 
 

 

 

Zuster Gertrudis 
Gilberte Vandekerckhove 

 

Zuster van het Geloof 
 

 

Geboren in Ingelmunster op 8 mei 1919. 

Religieuze professie bij de Zusters van het Geloof in Tielt op 1 september 1941. 

Overleden in het Woonzorgcentrum “SAMEN” in Wakken op 7 januari 2021. 

  
 

 
Omwille van de coronamaatregelen heeft de uitvaartdienst plaats 

in intieme kring in de dekenale kerk Sint-Amandus in Waregem 

op dinsdag 12 januari 2021. 
 

De dienst kan gevolgd worden via livestream vanaf 10.55 uur  -  https://youtu.be/o9A_0HEdRTg 
 

 
Zuster Gertrudis zal haar laatste rustplaats vinden 

op de stadsbegraafplaats “De Barakke” in Waregem (perk 21). 
 

 

 
 
 

Wie het echt wenst, kan Zuster Gertrudis een laatste groet brengen 

in het Uitvaartcentrum “Vanhoutteghem Funerals”, 

Marcel Windelsstraat 19 in Waregem: 

maandag 11 januari 2021 van 15.00 uur tot 17.00 uur. 
 

Een rouwregister is niet toegelaten, vrijblijvend kan u een condoleance kaartje meebrengen. 

God is liefde, oneindig geluk, 

gratis en overvloedig, 

hier en ook aan de overkant! 

Rouwbetuiging:  
 

    Zusters van het Geloof 

     Keukeldam 1 - 8790 Waregem. 
 

Online via: www.vanhoutteghemfunerals.be 

  VANHOUTTEGHEM    Waregem      T 056 60 21 50 

https://youtu.be/o9A_0HEdRTg



