
“Ik heb lang en gelukkig geleefd,
niets gevraagd en veel gekregen

en ben van alle goede dingen voldaan
stilletjes ter Here gegaan.”

Stijn Streuvels

Mevrouw

Maria - Irma Coussement
weduwe van de heer Geeraard - Camiel Demaiter (†1999)

 
geboren te Rumbeke op 3 juni 1922 

en zachtjes thuis in de Heer ontslapen te Moorslede  
op dinsdag 13 november 2018.

Lid van OKRA Beitem

 

Wij nodigen u uit samen met ons mee te leven  
tijdens de eucharistieviering in de parochiekerk  

van St.-Henricus op de Zilverberg, Rumbeke  
op woensdag 21 november 2018 om 11 uur.

Hierna volgt de teraardebestelling op de begraafplaats  
van Beitem in intieme kring.

 
Samenkomst en rouwgroet in de kerk vanaf 10.45 uur.

Er is gelegenheid om Maria een laatste groet te brengen  
in het funerarium Commeyne, Westlaan 202, Roeselare, 
elke dag van 15 tot 19 uur, zaterdag van 15 tot 18 uur,  

zondag gesloten. 

Online rouwregister op www.commeyne.be

 
Dit melden u diepbedroefd: 

Johnny en Adelheid Demaiter - Feys
 Ben en Katrien Somers - Demaiter
  Matias, Jasper
 Joeri en Vera Vanautgaerden - Demaiter
  Warre, Ella

Joël en Jenny Verbeke - Demaiter
 Frederik en Annouschka Degryse - Verbeke
 Koenraad en Freia Verbeke - Vereecken
  Daan, Michiel, Leon

Freddy en Jeannine Vanhie - Demaiter
 Edward en Veerle Lodewijck - Vanhie
  Elisabeth, Tobias

Jacky en Martine Demaiter - Pattyn
 Tommy Demaiter en Stefanie Decock
  Ralph, Emilia
 Frederik en Tine Van Twembeke - Demaiter
  Georges

haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

†Albert Coussement
†Jules en Helene Coussement - Maddens en familie

†Gustaaf en †Marie Wyffels - Claerbout en familie
†Daniël en †Maria Demaiter - Soetaert en familie
†Joseph en †Alma Demaiter - Dedeyne en familie

haar schoonzus, neven en nichten

De families Coussement - Mestdagh en Demaiter - Nuytten

Met dank aan haar toegewijde huisarts en de zorg van de 
verpleegsters van het Wit-Gele Kruis.


