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           Maria Dhondt

2 juni 1923 - 29 mei 2020

 Sterven doe je niet ineens

 Maar elke dag een beetje.

 En alle beetjes die je stierf,
t’is vreemd  maar die vergeet je.
Het is je dikwijls zelfs ontgaan,
je zegt : ik ben wat moe!
Maar op een keer,
dan ben je aan het laatste beetje toe.



                   Bedroefd maar dankbaar om wat zij voor ons is geweest,                                      Dit melden u:

                                      nemen we afscheid van                                                                   Jean-Pierre en Anita De Clercq - Adam, kinderen en kleinkinderen      haar pleegzoon                                                            

                                                                                                                                                   Albert en Clarisse Geurs - Dhondt

                                                  MEVROUW                                                                                                                                                                

                        

                                                Maria Dhondt
                                      weduwe van de heer Oscar Bruteyn

                                           geboren te Huise op 2 juni 1923                                                                                                                                                                                                               

                   en overleden in WZC Wielkine te Nazareth op 29 mei 2020.

                                               

Wegens de coronamaatregelen vindt de uitvaart plaats in beperkte familiekring                                                                                          

 in de aula op de parkbegraafplaats, Drapstraat 92a te Nazareth,                             

  

                                                                                                                              

        Maria kan begroet worden in het funerarium Everaert,   

                                                         

                                                                                                                           Rouwadres : Warandestraat 73, 9810 NazarethOnline condoleren kan via www.uitvaarteveraert.be                                                    

          

    Met dank aan haar trouwe huisdokter 

op zaterdag 6 juni 2020 om 10.30u.

                                                               

  

  

De families Dhondt - Bruteyn - Verhoeye - Rogge

     Aloïs(†) en Elza(†) Dhondt - Vandewoestyne
                                                              kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
     Gaston(†) en Irma(†) Tremmerie - Dhondt 
                                                              kinderen en kleinkinderen 
     Jozef(†) en Marie-Louise Dhondt - Reynaert 
                                                              kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
     Roland(†) en Yvonne(†) Valckenborgh - Dhondt 
                                                              kinderen en kleinkinderen
     Julien(†) en Christine(†) De Clercq - Dhondt
                                                              kind, kleinkinderen en achterkleinkinderen
     Leon(†) en Jeaninne(†) Dhondt - Van West 
                                                              kind en kleinkinderen
     Triphon(†) Dhondt
     Alfons en Yvonne Bruteyn - Meirlaen
                                                             kinderen en kleinkind
                                        haar zussen, broers, schoonzussen, schoonbroers, neven en nichten                                                                                                                          

   Daarna volgt de uitstrooiing op de begraafplaats van Astene.

‘s Gravenstraat 120 te Nazareth t.e.m. donderdag op afspraak.

kinderen,  kleinkinderen en achterkleinkinderen

   directie en personeel van WZC Wielkine. 
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