
In alle eenvoud is van ons heengegaan

MEVROUW

Mariette Decocker
echtgenote van de heer Lucien Verstraete

geboren te Dentergem op 8 juli 1934
en overleden in het W.Z.C. Onze-Lieve-Vrouw te Deinze

op 18 april 2017, gesterkt door de ziekenzalving.

De plechtige uitvaartliturgie met de asurne
waartoe wij u uitnodigen zal opgedragen worden

in de dekenale Onze-Lieve-Vrouwekerk (Markt) te DEINZE
op MAANDAG 24 APRIL 2017 om 10.30 uur, 
gevolgd door de inzetting in de urnenkelder 

op de stedelijke begraafplaats.

Er is gelegenheid tot condoleren na de uitvaartliturgie.

U kan een laatste groet aan Mariette brengen in het funerarium 
De Boever-Drijoel, Kouter 56 te Deinze iedere weekdag van 17 tot 18.30 uur 

dit tot en met vrijdag 21 april 2017.

Dank aan allen die haar liefde, geluk en vriendschap gaven.

Uitvaartzorg De Boever-Drijoel, Deinze - 09 386 30 64
Druk. De Schrijver, Deinze - 09 380 11 95

Zij leeft verder in de herinnering van :

Lucien Verstraete                      haar echtgenoot

Philippe en Katelijn Verstraete - Hellin
 Liese Verstraete            haar kinderen en kleindochter

Roger en Simonne (†) Decocker - Maenhout en familie
Frans en Elva Decocker - Mortier
Patrick (†) en Monique (†) Compernolle - Decocker en familie
Wilfried en Veronique Verhelle - Decocker

Firmin (†) en Denise Verstraete - Bauwens en familie
Noël en Yvette Vandemoortele - Verstraete en familie
Roger (†) en Mariette (†) Blancke - Verstraete en familie
Romain en Vivianne Verstraete - Verzele en familie
Urbain en Antoinette Verstraete - Bruteyn en famlie

haar broers, zus, schoonbroers, schoonzussen,
neven, nichten en verwanten

en de families Decocker - Verstraete - Vandemoortele - Dhondt.

Met dank aan haar huisarts Dr. J. De Jaeger,
de directie en het personeel van het W.Z.C. Onze-Lieve-Vrouw te Deinze.

U kan uw medeleven betuigen via www.uitvaartzorgdeboever.be

Rouwadres :

Uitvaartzorg De Boever-Drijoel
t.a.v. de familie Decocker - Verstraete
Kouter 56, 9800 Deinze



MEVROUW

Mariette Decocker
° 8 juli 1934 - † 18 april 2017


