†

“Geen tijd meer en geen uren,
geen grenzen en geen muren
en alle angst voorbij.”
Uit Adagio van F. Timmermans

Met droefheid,
maar gesterkt door vele fijne herinneringen,
melden wij u het overlijden van

Mevrouw

Maria Theresia Luypaert

Zij is de zus, schoonzus en tante van
Pieter en Odette Luypaert – Decombele
		

Jan-Pieter Luypaert

		

Mattias en Sibylle Luypaert – Van Hoorebeke en kinderen

Emile en Marie-Jeanne Pétré – Luypaert
		

Pierre en Véronique Hanquin – Pétré en kinderen

		

Vincent en Anne Melebeck – Pétré en kinderen

John en Marie-Rose Roelens – Luypaert

dochter van Constant † en Urbanie † Luypaert – Callewaert
Geboren in Torhout op 29 augustus 1930 en
er rustig overleden op 7 augustus 2021,
begeleid door het gebed van de Kerk.

Zij is verwant aan de families
Luypaert – Callewaert

__________________
Een woord van dank gaat uit naar haar huisarts dr. Filip Pollet,
Volgens de algemene voorzorgsmaatregelen opgelegd door de overheid,
wordt er in beperkte familiekring afscheid genomen van Maria Theresia.

de verpleegkundigen van het Wit-Gele Kruis,
de directie, personeel en vrijwilligers van het WZC Blijvelde afd. De Meiboom in Kortemark,

de dokters en alle personeel van het AZ Sint-Jan in Brugge,
Bijeenkomst aan de kerk vanaf 10.45 uur.

de dokters en alle personeel van het AZ Delta campus Rembert in Torhout
en allen die Maria Theresia met genegenheid hebben omringd.

Na de crematie zal de urne een warme plaats krijgen binnen de geborgenheid van haar familie.
U kunt een laatste groet aan Maria Theresia brengen in het Rouwcentrum Decombele
Revinzestraat 82, Don Bosco-Torhout, enkel na afspraak via 050 21 62 97
vanaf maandag tot en met donderdag van 17.30 tot 18.30 uur.
U kan ook uw medeleven betuigen op www.rouwcentrum-decombele.be
Bloemen noch kransen

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

