Zij was mama en mémé van
		
Frans en Liliane QUAGHEBEUR - LEPLAT
			Daniel en Katrien CLEYMANS - QUAGHEBEUR
				Elyane, Noah

Diep bedroefd om het afscheid
maar oprecht dankbaar voor al wat wij van haar mochten ontvangen,
melden wij u het overlijden van

		
Jacques en Nele QUAGHEBEUR - MAES
			Jeroen en Rebecca QUAGHEBEUR - PUISSANT
				Baptiste, Constant
			Michiel en Barbara QUAGHEBEUR - SERGEANT
				Jérôme, Arthur
			Guillaume en Marieke CORNILLE - QUAGHEBEUR
				Margaux, Camille, ♥

Mevrouw

Maria VERHELST
weduwe van de heer Valère QUAGHEBEUR († 2012)
geboren te Desselgem op 4 december 1926
en overleden in het WZC O.L.V. van Lourdes te Wakken op 9 maart 2018.

De plechtige uitvaartdienst waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd
zal plaatshebben in de Sint-Lambertuskerk te Hoogstade
op zaterdag 17 maart 2018 om 10.30 uur.
Na de crematie volgt de bijzetting in de familieurnenkelder
op de begraafplaats te Hoogstade.
Er is gelegenheid tot rouwbetuiging na de begrafenisplechtigheid.
Voor een stil moment met Maria bent u iedere werkdag van 15 tot 18 uur welkom
in het Funerarium Cornelis, Oude Fortemstraat 9 te Alveringem.
Gesloten op zondag.
Online rouwregister: www.cornelisuitvaartzorg.be

		
Marc en Jeanne VANDECASTEELE - QUAGHEBEUR
			Pieter en Leen VANDECASTEELE - DEGEZELLE
				Juline, Léonie
			Guy en Mieke BRACKENIER - VANDECASTEELE
				Henri
		
Luc en Jeannine VICTOR - QUAGHEBEUR
			Koen en Sophie VICTOR - BOURGEOIS
				Romy
			
Klaas en Maria Mercedes VICTOR - BARON RODRIGUES
				Gael, Maya
			Ziggy en Lies MORTIER - VICTOR
Zij was zus, schoonzus en tante van
		Godelieve VERHELST
		
Joseph en Anne-Marie VERHELST - MAES en familie
		
†Godfried en Lydie DE TAVERNIER - VERHELST en familie
		
Marcel en Monique VERHELST - DELPORTE en familie
		
† Laurent en Cécile VANDECANDELAERE - VERHELST en familie
		
† Eerwaarde Heer Frans VERHELST
		† Jeanne QUAGHEBEUR
De families

VERHELST - DELPUTTE en QUAGHEBEUR - LEBBE

