
Rouwcenter Jonckheere Bart & Katy, Langemark 057 48 89 01 

Maria heeft voor altijd een speciaal plaatsje in het hart van: 

 

haar echtgenoot: 
 

   Roger Soenen 

 

haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen: 
 

   Maurice en Christiane Soenen - Cardoen 

    Bart† Soenen 

    Bart en Charlotte Soenen - Mergaert, Jef en Marie 

    Bram en Mieke Deroo - Soenen, Elena en Jana 

    Bart en Heidi Schouteten - Soenen, Céleste en Estée 

    Ward en Jasmine Soenen - Rooryck 

 

   Guido en Lena Soenen - Billiau 

    Kristof en Fien Soenen - Decramer, Astrid en Thomas 

    Ruben en Sofie Rijckaert - Soenen, Hannah en Lars 

 

   Rik en Myriam Opsomer - Soenen 

    Dries en Inge Vanacker - Opsomer, Achiel en Elise 

    Dries en Marjan Opsomer - Vanassche, Lou en Oona 

 

haar broers, schoonzussen, schoonbroers, neven en nichten: 
 

   Maurice† Delanote 

   Rafaël† en Paula† Delanote - Kimpe en familie 

   Gaston† en Maria† Notredame - Soenen 

   Roger† en Paula† Goethals - Soenen en familie 

   André en Maria Soenen - Vandevoorde en familie 

 

delen mee in dit verdriet: 
 

   de families Delanote - Antheunes en Soenen - Verhaeghe 

 

Veel dankbaarheid en respect gaan uit naar haar huisartsen en het personeel van het Wit-Gele Kruis alsook aan 

de directie, personeel, vrijwilligers en medebewoners van het wzc “De Boomgaard” in Langemark voor hun  

betrokkenheid en liefdevolle zorgen. Dank aan haar buren en kennissen voor de talrijke bezoekjes. 
 

 

Een moeder sterft niet, 

maar leeft voort 

in hen die haar liefhebben. 

 

Dankbaar om wat zij voor ons geweest is, melden wij U het overlijden van 

 

Mevrouw 

   

 
echtgenote van de heer Roger Soenen 

 

Zij werd geboren in Langemark op 29 augustus 1923  

en is zachtjes ingeslapen in het woonzorgcentrum “De Boomgaard” in Langemark  

op zaterdag 16 maart 2019, gesterkt door de zegen van de kerk. 

 

Lid van Samana 

 

Wij nodigen u vriendelijk uit om, samen met ons, afscheid te nemen van Maria  

tijdens de uitvaartplechtigheid die plaatsvindt op zaterdag 23 maart 2019 om 10 uur  

in de parochiekerk in Sint-Juliaan, gevolgd door de begrafenis in de familiegrafkelder. 

 

 Samenkomst en gelegenheid tot groeten in de kerk vanaf 9.45 uur. 

 

Voor een stil moment bij Maria bent u welkom in  

Rouwcenter Jonckheere Bart & Katy, Hooyaardstraat 23a in Langemark 

van maandag t.e.m. vrijdag van 15 tot 19 uur.  

 

Uw rouwbetuiging kan u ook overbrengen via: www.rouwcenter-jonckheere.be. 

 

Rouwadres: De familie Maria Delanote - p/a Hooyaardstraat 23a, 8920 Langemark. 


