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Mevrouw, Mijnheer,
Beste Confrater,

Zoals ieder jaar nodigen wij u uit voor de herdenking van onze overleden confraters
in onze kapel van Varsenare. Een tweetalige Eucharistie zal er opgedragen worden op
Allerzielen zelf, donderdag 2 november, in de namiddag om 15 uur. Iedereen is welkom,
maar wij nodigen zeer speciaal de families uit van de confraters die de laatste twee jaren
overleden zijn (november 2015 – november 2017) en die al dan niet in Varsenare werden
begraven. Ziehier hun namen:
2015-2016: Charles de Noüe, Paul van Ravestyn, Stefaan Feys, Pedro Burgos, Harry
Kerkhofs, Theo Neven, Hervé Lunden, André Paredis, Luc Blancquaert, Toine Coninx,
Jacques De Ridder en Arthur Bosmans.
2016-2017: Firmin van Haelst, Hugo Van Den Haute, Richard Kinlen, Thierry Cornet,
Maurits De Weerdt, Christian Gillain, Karel Watteeuw, Leo Missinne, Edgard
Declercq, Jan Knoops, Louis de Winter, Marcel Peeters, René Konings en Ghislain
Jageneau
Zoals gewoonlijk en om praktische redenen, sturen wij deze uitnodiging aan één enkel
familielid van ieder betrokken confrater, die dan wel zo goed wil zijn de andere broers en
zusters, neven en nichten te verwittigen… Misschien heeft uw familie andere gelijkaardige
verplichtingen die dag. Dan zullen wij toch verenigd zijn in gebed.
Van de kant van de Witte Paters rekenen wij in de mate van het mogelijke op een
vertegenwoordiging van elke gemeenschap.
Mogen wij iedere familie en gemeenschap vragen ons huis van Varsenare te verwittigen
en het aantal deelnemers op te geven?
Missionarissen van Afrika, de Manlaan 50, 8490 Varsenare
Tel. 050 39 57 62
e-mail wp.varsenare@gmail.com
Dan kunnen wij u een tas koffie aanbieden na het bezoek aan het kerkhof.
In de hoop u weldra te ontmoeten, stuur ik u, Mevrouw, Mijnheer, beste Confrater, mijn
hartelijke groeten in de Heer Jezus.

Luc Putzeys

