‘We zijn ons Mama niet verloren,

Dankbaar voor de mooie weg die we samen mochten gaan,

daarvoor gaf zij ons teveel.

maar bedroefd om haar heengaan delen u dit mee:

Wat ze ons zei dat blijven we horen,
van wat wij zijn is zij een deel.

Frans De Reu

We komen haar overal tegen

haar echtgenoot

in wat we doen en laten.
Zij was en blijft voor ons een zegen
waarvan het spoor steeds verder gaat’.

Martine De Reu - Jan Verbeke

†

Eline Verbeke - Stijn Hens
Charlotte Verbeke - Louis Verhofstadt

Mevrouw
Marc De Reu

Arlette Van Aerde
Echtgenote van de heer Frans De Reu

haar kinderen en kleinkinderen

De families Van Aerde, De Reu, Verstraete en De Paepe delen mee in onze rouw.

Lid van Okra

Geboren te Vinderhoute op 27 januari 1934
en rustig van ons heengegaan te Gent op 9 april 2022,

Wij danken oprecht
haar huisarts dr. Tine Panhuysen

gesterkt door het gebed van de Kerk,

het Wit-Gele Kruis

omringd en gesteund door haar gezin.

Familiezorg
het personeel van het Woonzorgcentrum ‘De Linde’
de dokters en het personeel van het AZ Sint-Lucas

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen
tijdens de gebedsdienst in de Sint-Bavokerk van Vinderhoute
op Goede Vrijdag 15 april om 11 uur.

Een stil moment bij ons Mama kan in het funerarium Cocquyt
- Kasteeldreef te Lovendegem (kerkhof) -

Gelegenheid tot rouwbetuiging aan de familie vanaf 10.30 uur in de kerk.

op woensdag en donderdag van 18 tot 19 uur.

Het plaatsen van haar asurn in het familiegraf

9921 Vinderhoute, Bergstraat 40

op de begraafplaats van Vinderhoute gebeurt

9920 Lovendegem, Salviastraat 25

in beperkte kring.

9920 Lovendegem, Dorp 24 bus 12

Een parochiale namis wordt opgedragen in de Sint-Martinuskerk van Lovendegem
op zondag 22 mei om 9 uur.

Rouwbetuiging kan ook op uitvaartcocquyt.be
uitvaartcocquyt.be - 09 372 03 77

