†
Bedroefd en dankbaar,
maar wetend dat het zo goed is, nemen we afscheid van

Mevrouw

Maria Hollevoet
echtgenote van de heer Lucien Verplancke
Geboren in Aartrijke op 13 september 1930 en
rustig overleden in Torhout op 5 juli 2022.
__________________

De uitvaartdienst, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
zal plaatsvinden op woensdag 13 juli 2022 om 10.00 uur
in de kerk van Don Bosco (Don Boscoplein) in Torhout.
De offerande geldt als rouwbetuiging.
Na de crematie volgt de bijzetting van de urne in het urnenveld
op de begraafplaats ‘Stiltepark De Warande’ in Torhout.

Zij is de echtgenote van
		Lucien Verplancke
Zij is de ma, oma en moeke van
		
Marc en Katrien † Verplancke – Debeuckelaere – Christel Fieer
			
Ruben en Kimberly Verplancke – Longeville
				Kate, Tess
			
Stijn en Pauline Mommerency – Verplancke
Zij is de zus, schoonzus en tante van
		
		

Omer † en Clara † Lievens – Hollevoet en familie
Jozef en Fernanda Hollevoet – Bonnevalle

		
		
		
		
		
		

Georges † en Maria † Keersebilck – Verplancke en familie
André † en Elza † Verplancke – Lenez
Willy † en Andrea † Bogaert – Verplancke
Marcel † en Margaretha † Verplancke – Van Belle en familie
Hilaire † en Suzanne † Verplancke – Naeyaert en familie
Gaby en Lieve Verplancke – Kimpe en familie

Zij is verwant aan de familie
		

Er is geen mogelijkheid tot begroeting in het Rouwcentrum,
wij bewaren het beeld van Maria in ons hart.
U kan ook uw medeleven betuigen op www.rouwcentrum-decombele.be

Hollevoet – Vandenkerckhove 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,
en allen die Maria met genegenheid hebben omringd.
		
Rouwcentrum Decombele Tel. 050 21 62 97 – decombele.rik@skynet.be

