“Ik ben zo moe na deze lange reis.
Al wat ik vraag is een rustige slaap
en dromen over hen die ik liefhad.”

Zij is de echtgenote van:
		

Roger Laleman

Zij is de mama van:

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

Mevrouw

Marguerite Deklerck
echtgenote van de heer Roger Laleman
Zij is geboren in Loppem op 31 oktober 1939 en is rustig,
omringd en gesteund door haar familie, thuis in Jonkershove
van ons heengegaan op 24 december 2021, gesterkt door de ziekenzalving.

_______

De plechtige uitvaartdienst waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
zal plaatshebben op donderdag 30 december 2021 om 10.30 uur
in de St.-Jozefskerk in Jonkershove.
(mondmasker verplicht)
De offerande geldt als rouwbetuiging aan de familie.
Daarna volgt de bijzetting in een familiegrafkelder
op de begraafplaats van Jonkershove.
U kunt Marguerite een groet brengen in het rouwcentrum Logghe,
Esenstraat 64A in Zarren. Elke weekdag van 16 tot 19 uur.
Online condoleren: www.logghe-geert.be
Rouwcentrum Logghe, Zarren - 051 57 03 03

		

Marnix Laleman - Rita Loncke

Zij is de oma en grootoma van:
		 Martijn Laleman - Ann-Sophie Gillewy
			 Rachelle
		 Merel Laleman - Baziel van Doorne
		 de kinderen en kleinzoon van Rita: Greet Vervacke - Bart Crabbé, Silas, Leen Vervacke
Zij is de zus, schoonzus en tante van:
		
		
		
		
		

Rachel † Deklerck - Andre † Verhelst en familie
Maurits Deklerck - Christiane † Verschore - Bea De Noble en familie
Nera Deklerck - Daniël † Gruwier en familie
Walter Deklerck - Regina Carette en familie
Roger Deklerck - Arlette Vandoolage en familie

		
		
		
		
		

Madelaine † Laleman - André † Jaecques en familie
Godelieve Laleman - Theofiel † De Cuyper en familie
Andre Laleman - Anna Deruytter en familie
Jules Laleman - Simonne † Covemaeker en familie
Hilda † Laleman - Robert † Descan en familie

Zij is verwant aan de families:
Deklerck - Buffel en Laleman - Vannieuwenhuyse
De familie dankt:
		
		
		
		

haar huisarts dr. Kr. Vande Moortel,
haar thuisverpleging Nadine Bailleul en team,
het personeel van Palliatieve Thuiszorg De Westhoek,
haar trouwe buurman Marc.

