“Lieve moeder,
wij willen je rust geven
al is ons hart vol droefheid.
Je lijden zien en niet kunnen helpen,
was onze grootste smart.”

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

Mevrouw Maria Bekaert
weduwe van de heer Camiel Boeve († 2001)
weduwe van de heer Guido Decroos († 2010)
Zij is geboren in Avekapelle op 18 november 1925 en is
van ons heengegaan in Brugge op 17 november 2017,
gesterkt door de ziekenzalving.

_______

De plechtige uitvaartdienst waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
zal plaatshebben op vrijdag 24 november 2017 om 10.30 uur
in de St.-Michielskerk in Avekapelle.

Dit melden u:
Haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen:
		 Paul en Mia Boeve - Verhaeghe
			
Pieter en Hannelore Boeve - Hollemaert
				
Itala, Isotta, Irina, Imilia, Salvo, Assuntina
			
Lieven en Kelly Boeve - Feems
				
Ine, Marie
Haar broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten:
		
		
		
		
		

Robert (†) en Jacqueline (†) Bekaert - Vandenabeele en familie
Carlos en Godelieve Vancoille - Bekaert en familie
Camiel (†) en Ivonne (†) Bekaert - Vandewalle en familie
George (†) en Martha (†) Bekaert - Dequidt en familie
Jozef en Noëlla Bekaert - Geuns en familie

		
		
		
		

Maurice (†) en Hélène Dequidt - Bekaert en familie
Michel (†) en Edith (†) Bekaert - Schottey en familie
Remi en Anita Bekaert - Missiaen en familie
Gerard en Marcella Dequidt - Bekaert en familie

		

Hugo (†) en Arlette Decroos - Zwaenepoel en familie

De families Bekaert - Vanhoutte, Boeve, Decroos - Vercoutter.

Samenkomst en begroeting in de kerk vanaf 10.15 uur.

Met dank aan:

Na de dienst volgt de bijzetting in de familiegrafkelder.

		
		
		

U kunt Maria een groet brengen in het rouwcentrum Logghe,
Esenstraat 64A in Zarren. Elke weekdag van 16 tot 19 uur.
Online condoleren: www.logghe-geert.be

Rouwadres:

Rouwcentrum Logghe, Zarren - 051 57 03 03

		
		
		

haar huisarts,
de directie en personeel van WZC “Herdershove” in Brugge,
de dokters en personeel van AZ St.-Jan Brugge.

Rouwcentrum Logghe
t.a.v. Fam. Maria Bekaert
Esenstraat 64A, 8610 Zarren

