De moeilijke vorm van liefhebben
is afscheid nemen
van diegene van wie je houdt.

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

Mevrouw

Maria Decaestecker
echtgenote van wijlen de heer Jules Depuydt († 2005)
Zij is geboren te Esen op 8 april 1930 en is godvruchtig
van ons heengegaan te Veurne op 10 januari 2022.
________

Zij was de moeder, groot- en overgrootmoeder van:
		
Patrick Depuydt - Liliane Hessels
			
Sofie en Len
				Fran
			 Stijn
			
Tine en Jana
				Ylan
			 Lore
		
Kristien Depuydt - Marc Reynaert
			 Bart
				
Arne, Febe
			
Andy en Sofie
				
Margaux, Seppe
			
Igor en Shauni
		
Filip Depuydt - Marleen De Ruyter
			
Yorick en Mallica
				
Byron, Amon
			
Dimitry en Gwenny
				Auffely
			
Yasmina en Matthias
				
Julian, Eden
		
Johan Depuydt - Jeanique Lemiere
			 Jeffrey
			
Jessica en Jelle
				 Yesline		
Zij was de zus, schoonzus en tante van:

De uitvaartplechtigheid, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
zal plaatshebben op zaterdag 15 januari 2022 om 10 uur
in de aula van rouwcentrum Logghe, Amersveldestraat 10 te Kortemark.
(mondmasker verplicht)

		

Joris Decaestecker - Martha Verweirder en familie

		
		

Emiel † Depuydt - Jeanne † Deneve en familie
Suzanne † Depuydt en familie

Delen mee in onze rouw:
		

Na de crematie volgt de bijzetting van de asurne
in het columbarium op de begraafplaats van De Panne.
U kunt Maria een groet brengen in het rouwcentrum Logghe,
Esenstraat 64A te Zarren. Elke weekdag van 16 tot 19 uur.
Online condoleren: www.logghe-geert.be
Rouwcentrum Logghe, Zarren - 051 57 03 03

de families Decaestecker - Deschoenmacker - Geysen en Depuydt - Vanthuyne

Met dank aan en waardering voor:
		
		
		

haar huisarts,
de directie, personeel en vrijwilligers van WZC Ter Linden te Veurne,
de dokters en personeel van AZ West te Veurne.

Rouwadres: Rouwcentrum Logghe
		
t.a.v. Fam. Maria Decaestecker
		
Esenstraat 64A, 8610 Zarren

