
Langzaam ben je van ons weggegleden,
elke dag een beetje meer,

telkens werd je iets ontnomen
dat deed jou en ons zo zeer,

het is een gemis, een stille pijn,
dat je nooit meer in ons midden zal zijn.



 

In stille eenvoud is van ons heengegaan... 

mevrouw

Martha Callewaert
echtgenote van de heer Omer Vanwalleghem (†1995)

geboren te Torhout op 7 april 1922
en overleden te Ardooie op woensdag 14 augustus 2019,

gesterkt door de ziekenzalving.

De uitvaartplechtigheid, waarop u vriendelijk wordt uitgenodigd, 
zal plaatshebben in de parochiekerk H.-Kruisverheffing te Beveren-Roeselare

op woensdag 21 augustus 2019 om 10.30 uur,
gevolgd door de teraardebestelling in de familiegrafkelder op de begraafplaats van Beveren.

Bijeenkomst en rouwgroet in de kerk vanaf 10.15 uur.

Er is gelegenheid om Martha een laatste groet te brengen  
in het funerarium Commeyne, Westlaan 202 te Roeselare, 

elke dag van 15 tot 19 uur, zaterdag van 15 tot 18 uur,
zon- en feestdagen gesloten.

Online rouwregister op www.commeyne.be

Dit melden u: 

Gabriel en Monique Vanwalleghem - Vandevelde
 Luc en Deborah Vanwalleghem - Merveillie
  Jarno en Manon
 Niko en Stephanie Vanwalleghem - Vanlerberghe
  Alyssa, Mathis en Enora

Magda en Walter Vanwalleghem - Cortvriendt 
 Lieven en Veerle Cortvriendt - Deboosere 
  Lander en Lucas 
 Veerle en Jeroen Cortvriendt - Degrieck 
  Marie, Saar en Anne 
 Gudrun en Ludwig Cortvriendt - Dejonghe 
  Niels en Lien

Marc en Anne-Marie Vanwalleghem - Degezelle
 Hilde en David Vanwalleghem - Moyaert
  Louis en Matthis
 Herlinde en Peter Vanwalleghem - Vanden Berghe
  Irene, Ernest en Emilia

haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

†Madeleine en †Frans Callewaert - Vantieghem en familie
†Margareta en †Marcel Callewaert - Verhiest
†Remi en †Hélène Callewaert - Vancompernolle en familie
†Maria Callewaert
†Marcel en †Maria Callewaert - Dewulf en familie
†Marcella en †Maurits Callewaert - Decaigny en familie
Michel en †Gabriëlle Callewaert - Malfait en familie
Paula en †Michel Callewaert - Houthoofd en familie

†Ivonne en †Odilon Vanwalleghem - Bogaert en familie
haar broer, zus, neven en nichten

De families Callewaert - Pollet en Vanwalleghem - Depoortere.

Oprechte dank gaat uit naar haar huisarts,  
het personeel van het WZC Sint-Vincentius, in het bijzonder het team De Bolster  
en aan allen die Martha met liefde en genegenheid hebben omringd.

Rouwadres:
Familie Vanwalleghem - Callewaert, 
p/a Uitvaartzorg Commeyne, Westlaan 202, 8800 Roeselare


