
Je moeder blijft je moeder,
zo eigen en vertrouwd.

Je wilt haar nooit missen,
omdat je zo van haar houdt.

Maar dan komt de dag,
dat je haar moet laten gaan.

Je verstand zegt dat het goed is,
maar in je ogen blinkt een traan.

                                             

Met stil verdriet, maar dankbaar om dit
mooie leven, nemen we afscheid van

mevrouw

Mariette Valck
weduwe van de heer Roger Blancquaert

geboren te Overmere op 31 mei 1931
en overleden in het WZC ter Meere
te Overmere op 13 september 2022.

Was jaren lid van meerdere verenigingen.

 _______________

De plechtige uitvaartdienst, waartoe u vriendelijk wordt 
uitgenodigd, heeft plaats in de parochiekerk van Overmere

 op dinsdag 20 september 2022 om 10.00 uur.

Samenkomst en begroeting in de kerk vanaf 9.40 uur.

Aansluitend op de plechtigheid volgt de inzetting
in het columbarium op de begraafplaats van Overmere.

Dit melden u met diepe droefheid:

Christiaan en Myriam Blancquaert - Beirens en kinderen
Dirk en Marie Christine Simoen - Blancquaert en kinderen
Gilbert en Sonja Blancquaert - Van Kenne
     Taner en Jana en kleine Loïs
Gert en Marie-Theresa Van Acoleyen - Blancquaert
     Ruben en Indra Van Acoleyen - De Nil,
        Donna, René
     Jens Van Acoleyen
     Wouter Van Acoleyen

haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Delen in dit verlies de aanverwanten van de families
Valck, Blancquaert, Goeman en Van Hoesen

Onze oprechte dank aan:
haar huisarts dr. Eric Vandemoortele,
de directie en het personeel van het WZC Ter Meere, 
de talrijke vrienden en buren voor de zoveel goede hulp en zorgen,
alsook Familiezorg voor de jarenlange hulp aan huis.

Gelegenheid tot een laatste groet wordt u geboden 
in het rouwcentrum De Roos, Kruisstraat 40 te Overmere,  
op vrijdag 16 september 2022 van 18.00 uur tot 19.00 uur.

Online condoleren kan via www.deroos.be

Rouwadressen:
Achter St. Anna 10, 9160 Lokeren
Koolstraat 15, 9290 Berlare

Uitvaartzorg: Rouwcentrum DE ROOS - 09 326 08 40 - info@deroos.be


