†

Moeder zijn is alles geven
zorgen, lijden, liefde en leven
Moeder zijn is alles derven
alles.... en tevreden sterven

Na een mooi en rijkgevuld leven,
nemen we met stil verdriet afscheid van

Mevrouw

Margaretha Van Belle
echtgenote van de heer Marcel Verplancke († 2010)
Geboren in Aartrijke op 25 september 1929 en
rustig overleden in Torhout op 4 april 2022,
begeleid door het gebed van de Kerk.
__________________

De uitvaartdienst waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
zal plaatsvinden op zaterdag 9 april 2022 om 10.00 uur
in de kerk van St.-Jozef Arbeider (Steenveldstraat) in Torhout,
aansluitend zal Margaretha herenigd worden met haar echtgenoot Marcel
op de begraafplaats “Stiltepark De Warande” in Torhout.

Zij is de ma van
Eddy en Jeannine † Verplancke – Storme – Véronique Vermeulen
Zij is de zus, schoonzus en tante van
André † en Maria † Devriese – Van Belle
Adhemar † en Irma † Dekeisere – Van Belle en familie
Georges † en Maria † Keersebilck – Verplancke en familie
André † en Elza † Verplancke – Lenez
Willy † en Andrea † Bogaert – Verplancke
Lucien en Maria Verplancke – Hollevoet en familie
Hilaire † en Suzanne † Verplancke – Naeyaert en familie
Gaby en Lieve Verplancke – Kimpe en familie
Zij is verwant aan de families

De offerande geldt als rouwbetuiging.
U kunt een laatste groet aan Margaretha brengen in het Rouwcentrum Decombele
Revinzestraat 82 Don Bosco-Torhout, enkel na afspraak via 050 21 62 97
elke dag van 17.30 tot 18.30 uur.
U kan ook uw medeleven betuigen op www.rouwcentrum-decombele.be

Van Belle – Logghe en Verplancke – Damme
Een woord van dank voor de goede zorgen gaat uit naar haar huisarts,
de directie en alle personeel van het Woonzorgcentrum Sint-Augustinus in Torhout,
de dokters en alle personeel van het AZ Delta campus Rembert in Torhout
en allen die Margaretha met genegenheid hebben omringd.

Rouwcentrum Decombele Tel. 050 21 62 97 – decombele.rik@skynet.be

