
Vriendelijk licht, dat leven schenkt
en het duister heeft verdreven,
geef mij de warmte om te leven
als de koude dood mij wenkt.

Terwijl wij in deze donkere dagen uitkijken naar Kerstmis
de geboorte van het Licht, is voor eeuwig gaan delen

in de vrede en de vreugde van de Heer

pater Albert Clijsters
van de Paters der HH. Harten

Hij werd geboren te Gruitrode op 13 april 1926
Zijn kloostergeloften sprak hij uit te Tremelo op 8 september 1947

Hij werd priester gewijd te Zandhoven op 15 maart 1953
Hij overleed te Heverlee op 11 december 2018.

Wij willen onze dankbaarheid voor zijn lang en gelukkig leven
van dienstbaarheid uitdrukken in de Eucharistie
die gevierd zal worden in de Sint-Antoniuskapel

aan het Damiaanplein te Leuven
op zaterdag 15 december 2018 om 10.30 uur.

Bijeenkomst en gelegenheid tot groeten vanaf 10 uur.
Parking Drievuldigheidscollege (beneden St.Antoniusberg, rechts) gratis 

of Naamsestraat t.o. H.Hartziekenhuis (betalend)

U kan pater Albert een laatste groet brengen in het funerarium Pues,
Geldenaaksebaan 344 te 3001 Heverlee

op vrijdag 14 december van 18.30 tot 19.30 uur.

Dit melden u

Pater Provinciaal Gilbert De Decker
De kloostergemeenschap op de Sint-Antoniusberg te Leuven

Zijn familie:
Henri (…) en Maria (…) Verheyen - Clijsters
Willem (…) en Catho (…) Bronckaers - Clijsters
Leo (…) en Anna (…) Clijsters - Creemers
Richard (…) en Mia (…) Clijsters - Verslegers
Alfons (…) en Alda Clijsters - Goyens
Eerwaarde pater Jan Clijsters (…)
Jozef (…) en Paula Clijsters - Wils
Theo en Thoke Clijsters - Veestraeten
Lode en Lene Clijsters - Vanhove
Jozef (…) en Annie Neyens - Clijsters
Jozef (…) en Cecile Verslegers - Clijsters
Mathieu en Philomena Clijsters - Schreurs
 zijn zussen, broers, schoonzussen en schoonbroers

De kinderen, klein- en achterkleinkinderen van zijn broers en zussen
 zijn neven en nichten

Met oprechte dank aan:
Het personeel van Home Vogelzang 
Allen die hem met aandacht en de beste zorgen hebben omringd.
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