
Van wat dit leven is, weet ik genoeg, 
niets van wat daarachter ligt

mevrouw

Maria Florina Vanbeselaere
echtgenote van Raphaël Derluyn (†2013)

geboren te Roeselare op 6 maart 1927 
en overleden in WZC De Waterdam te Roeselare

 op maandag 6 juni 2016, 
gesterkt door het sacrament van de Ziekenzalving

De uitvaartliturgie, waartoe wij u uitnodigen, zal plaatsvinden op 
maandag 13 juni 2016 om 11 uur in de kapel van WZC De Waterdam 

te Roeselare, Drafstraat 2.

Na de crematie volgt om 17 uur de
asuitstrooiing op de strooiweide van de begraafplaats te Beveren.

Rouwgroet na de mis.

Er is gelegenheid Maria een laatste groet te brengen in het funerarium Commeyne, 
Westlaan 202 te Roeselare, elke dag van 15 tot 19 uur, 

zaterdag tot 18 uur, zon- en feestdagen gesloten.

Online rouwregister op www.commeyne.be

Dit melden u:

Haar Echtgenoot

wijlen Raphaël Valentin Derluyn

Haar Zoon 

Philippe Louis Marie Derluyn

Haar Ouders en Schoonouders

Haar Broers en Zusters

Hun kinderen en kleinkinderen

De Families Derluyn, Vanbeselaere, Priem, Verpoucke

Maria haar Neven en Nichten

Onze oprechte dank aan 

Haar huisdokter Dr. Neil Callens
De heer Voorzitter Geert Depondt
De heer Directeur Dirk Deruyter 
De medewerkers van WZC De Waterdam te Roeselare 

Wanneer je de proeven hebt doorstaan, waarvoor je naar de aarde bent gezonden,
maak je de overtocht.

Je mag je lichaam, dat je ziel omsluit, afl eggen,
zoals een cocon de latere vlinder.

Dan ben je vrij van pijn,
vrij van angst en vrij van zorg.

Vrij als een vlinder ga je naar huis bij God.

Een plaats, waar je nooit alléén bent,
waar je doorgaat met groeien,

waar je zingt en danst,
waar je samen bent met hen, die je hebt liefgehad.

Waar je omringd wordt door meer liefde,
dan we ons op aarde ooit kunnen voorstellen.

Goede Reis, Maria, een warme groet van Marc Jacobs

Rouwadres: 
Mariastraat 21 bus 03 te 8800 Roeselare


