Voor
altijd
in ons
hart

Ik heb lang en gelukkig geleefd,
niets gevraagd en veel gekregen
en ben van alle dingen voldaan
stilletjes ter Here gegaan.

Met droefheid maar dankbaar om haar mooi en lang leven
melden wij u het overlijden van

Mevrouw

Margeriet Desopper
weduwe van de heer Jules Sys († 2004)
Zij is geboren in Ichtegem op 22 mei 1919 en is er rustig
van ons heengegaan op 3 december 2021,
gesterkt door het sacrament der zieken.
_______

De uitvaartdienst, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
zal plaatshebben op donderdag 9 december 2021 om 10 uur
in de aula van rouwcentrum Logghe,
Amersveldestraat 10 in Kortemark.
(mondmasker verplicht)

Daarna volgt de bijzetting in de familiegrafkelder
op de begraafplaats van Ichtegem.
U kunt Margeriet 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 gesloten.
Online condoleren: www.logghe-geert.be
Rouwcentrum Logghe, Kortemark - 051 57 03 03

Haar kinderen:
Gerard † en Marcella Soete - Sys
Wilfried † en Noella Deschacht - Sys
Gilbert en Marie-Jeanne Sys - Devreker
Haar kleinkinderen, achterkleinkinderen en achterachterkleinkind:
Dirk Soete
		
Jitser en Emma Soete - Puype, Rozalie
		
Jurriën en Kitty Soete - Debou
Kurt en Inge Deschacht - Malfait
		
Damon Deschacht
Haar broers †, zus †, schoonbroers †, schoonzussen †, neven en nichten:
Achiel † en Margriet † Desopper - Vandecasteele en familie
Oscar † en Madeleine † Vandecasteele - Desopper en familie
Cyriel † en Godelieve † Desopper - Hollez en familie
Maurits † en Yvonne † Desopper - Vergote en familie
Arseen † en Martha † Lingier - Sys en familie
Julien † en Margeriet † Cattrysse - Sys en familie
Désire † en Madeleine † Maes - Sys - Margeriet † Mortier en familie
Roger † en Simonne † Degrieck - Sys en familie
De families Desopper - Declerck en Sys - Vermeersch.
Met dank en waardering aan:
haar huisarts dr. H. Sioen,
de dokters, personeel en vrijwilligers
van het WZC Hof Demeersseman in Ichtegem.

