Mama,
eenvoud en dankbaarheid
sierden jou in je leven.

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

Mevrouw Martha Vanhee
weduwe van de heer Michel Steen († 2002)
Zij is geboren in Leffinge op 27 oktober 1930 en is rustig,
omringd en gesteund door haar familie, van ons heengegaan
in Koekelare op 12 december 2021.
Gewezen voorzitster KVLV Leke
_______

De uitvaartdienst waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
zal plaatshebben op vrijdag 17 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 Leke.
U kunt Martha een groet brengen in het rouwcentrum Logghe,
Engelstraat 214 in Ichtegem. Elke weekdag van 16 tot 19 uur.
Online condoleren: www.logghe-geert.be
Rouwcentrum Logghe, Ichtegem - 051 58 38 04

Zij blijft leven in onze herinnering als mama en mémé van:
Eric en Ludgarde Steen - De Vuyst
		Benny
		
Robby en Karlien, Imke, Vic
		
Jimmy en Mieke
Marleen en Danny † Steen - Dewulf
		
Anniek en Ruben
		
Mieke en Bart, Lola, Frits
Luc en Magda Steen - Cappelier
		
Koen †
Geert en Annie Steen - Debergh
		
Daisy en Filip, Leah, Lucie, Flo, Bas
		Mandy
Raf en Conny Steen - Ditillieu
		
Jessie en Kurt, Enora, Niels, Renco, Chayenne
		
Kelly en Kris, Hylke, Rube
Pol en Nancy Steen - Kuylle
		
Tracy en Filip, Hanne, Maxim
		Davy
		
Demsy †
		
Kensy en Kiani, Camiel, ♡
Delen mee in dit verdriet:
haar broer, zus, schoonzussen, neven en nichten
de families Vanhee - Boudt en Steen - Stael
Een woord van dank voor de goede zorgen gaat uit naar:
haar huisarts dr. K. Tilleman,
de directie, personeel en vrijwilligers
van WZC Meunyckenhof, afd. Klokkezicht, in Koekelare,
haar vrienden voor de vele bezoekjes.

