“Moeder zijn is alles geven
zorgen, lijden, liefde en leven.
Moeder zijn is alles derven
alles.... en tevreden sterven.”

Dankbaar om wat zij voor ons betekende,
melden wij u het overlijden van

Mevrouw

Monica De Gryse
weduwe van de heer Robert Vermeersch († 2014)
Zij is geboren in Klerken op 24 juni 1940 en is
na een moedig gedragen ziekte, omringd en gesteund door haar familie,
van ons heengegaan in Ieper op 9 november 2017.
Bestuurslid Petanqueclub “De Heuvelpetanquers Klerken”

_______

De plechtige uitvaartdienst waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd, zal plaatshebben
op donderdag 16 november 2017 om 10 uur in de St.-Laurentiuskerk in Klerken.
Daarna volgt de bijzetting in de familiegrafkelder
op de begraafplaats van Klerken.
Gelegenheid om de familie te groeten na de kerkdienst.
U kunt Monica een groet brengen in het rouwcentrum Geert Logghe,
Esenstraat 64A in Zarren. Elke weekdag van 16 tot 19 uur,
op Wapenstilstand en zondag gesloten.
Online condoleren: www.logghe-geert.be
“Heer Jezus, neem ook haar op in Uw eeuwig geluk!”
Rouwcentrum Logghe, Zarren - 051 57 03 03

Zij is de mama en mémé van:

		Geert VERMEERSCH
		 Dré en Karien D’HAESE - VERMEERSCH
			 Birger
			
Jochen en Pauline
		 Stefaan en Anja VERMEERSCH - CALLEWAERT
			
Gianni en Shauny
		 Peter en Heidi VERMEERSCH - LILEIRE
			 Jade
			 Fauke
Zij is de zus, schoonzus en tante van:
		
		
		

Michel en Maria (†) DEBRUYNE - DE GRYSE en familie
Etienne (†) en Lea BEERNAERT - DE GRYSE en familie
Frans en Monique DE GRYSE - WAEYAERT en familie

		
		
		

Henri en Magdalena (†) CORNETTE - VERMEERSCH en familie
André (†) en Ghislaine DESPEGHEL - VERMEERSCH en familie
Gilbert (†) en Marie-Jeanne VERMEERSCH - VICTOOR

De families DE GRYSE - MARCHAND en VERMEERSCH - VANACKER.
Met dank aan en waardering voor haar huisarts, dr. Kr. Vande Moortel,
		 haar thuisverpleging van het Wit-Gele Kruis, haar kinesisten,
		 de dokters en personeel van het Jan Ypermanziekenhuis in Ieper.
Rouwadressen:
Brabantstraat 19, 8970 Poperinge
Smissestraat 10, 8650 Klerken
Centiemhoekstraat 2C, 8650 Klerken
Alidor Lamotestraat 11, 8840 Staden

