“Rust nu maar uit,
je hebt je strijd gestreden,
je hebt het met veel moed gedaan.
Wie kan begrijpen wat je hebt geleden,
wie kan voelen wat je hebt doorstaan.”

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

Mevrouw

Martha Rommelaere
weduwe van de heer August Deckmyn († 1982)
Zij is geboren in Eernegem op 1 oktober 1929 en is rustig
van ons heengegaan in Oostende op 22 december 2017.
_______

De uitvaartdienst waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
zal plaatshebben op zaterdag 30 december 2017
om 10.30 uur in de aula van rouwcentrum Logghe,
Amersveldestraat 10 in Kortemark.

Zij is de ma van:
		 Ronny en Josiane Deckmyn - Degryse
Zij is de memé van:
		 Kenny en Melissa Devreker - Deckmyn
		 Magali en Mariska Mortier - Deckmyn
		 Fien en Milenka Vercruysse - Deckmyn
Zij is de zus, schoonzus en tante van:
		
		
		
		
		
		

André † en Maria † Gunst - Rommelaere en familie
André † en Margriet † Rommelaere - Vanbossel en familie
Roger en Monique Rommelaere - D’Haene en familie
Michel en Vera Gilles - Rommelaere en familie
Noël en Marleen Rommelaere - Vanbossel en familie
Roger en Erna Bogaert - Rommelaere en familie

		 Arthur † en Adrienne † Degrijse - Deckmyn en familie
De families Rommelaere - Vansteelandt en Deckmyn - Baert.

Samenkomst aan de aula vanaf 10.15 uur.
Na de crematie volgt de bijzetting van de asurne
in het urnenveld op de begraafplaats “De Warande” in Koekelare.
U kunt Martha een groet brengen in het rouwcentrum Logghe,
Engelstraat 214 in Ichtegem. Elke weekdag van 16 tot 19 uur,
zaterdag van 16 tot 18 uur, zondag en Kerstmis gesloten.
2de kerstdag van 10.30 tot 11.30 uur.
Online condoleren: www.logghe-geert.be
Rouwcentrum Logghe, Ichtegem - 051 58 38 04

Met dank aan:
		
		
		
		

de dokter, het verzorgend en verplegend personeel
van VZW “Ons Geluk” in Oostende,
de dokters en personeel van de afdeling Geriatrie
van het AZ Damiaan in Oostende.

Rouwadres:
		 Zuidstraat 9A bus 4, 8680 Koekelare

