
We zullen je missen elke dag
in kleine eenvoudige dingen

maar in ons hart zal je met ons samenblijven.

Mevrouw

Maria ‘Trees’ Degroote
echtgenote van de heer Gustaf Verhoest (†2006) 

geboren te Passendale op 21 mei 1927
en thuis te Roeselare overleden op 30 juli 2020.

Omwille van de coronamaatregelen vindt de uitvaartliturgie plaats in beperkte kring
in de Sint-Petrus en Pauluskerk te Rumbeke op dinsdag 11 augustus 2020. 

Na de crematie, wordt de asurn bijgezet in de familiegrafkelder 
op de gemeentelijke begraafplaats van Beitem.

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

elke dag tot en met donderdag 6 augustus van 15 tot 18 uur, zondag gesloten.

Online rouwregister op www.commeyne.be

Dit melden u: 

Paul en Rita Muylle - Verhoest

Noel en Bernadette Vandaele - Verhoest
 Stefaan en Cindy Vandaele - Vanhoutte
  Sylvie, Nina
 Benjamin en Ine Vandaele - Vergoote
  Rune, †Finn

Marc en Magda Verhoest - Vandamme
 Pieter en Ann Verbrugghe - Verhoest
  Juliette
 Christof en Sofie Vanrolleghem - Verhoest 
  Elaine, Claire, Cyriel
 Bart Verhoest en Annelies Verhelle
 Philippe en Charlotte Baekelandt - Verhoest
  Médard 
 haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

†Albert en †Maria Degroote - Buyse en familie
†Maria Degroote, Zuster Maria
†Georges en †Pharailde Degroote - Ostyn en familie
†Martha Degroote, Zuster Elisabeth
†Achiel en †Gusta Degroote - Soetaert en familie
†Gerard en †Maria Degroote - Ledoux en familie
†Maurits en †Rafaelle Degroote - Ledoux en familie
†Jozef en †Gerarda Samyn - Degroote en familie
†André en Elisabeth Degroote - Much en familie
†Jozef en †Agnes Degroote - Nollet en familie
†Roza Degroote

†Julien en †Maria Demuynck - Verhoest en familie
†Paul en Margriet Verhoest - Marrannes en familie
†Valère en †Gabrielle Luyckx - Verhoest en familie
†Leo en †Esther Olivier - Verhoest en familie

haar schoonzussen, neven en nichten

De families Degroote - Vanhemmens en Verhoest - Kimpe

Een bijzonder woord van dank aan haar huisarts, de thuisverpleging, 
de medewerkers van Familiehulp en de palliatieve zorgeenheid De Mantel.


