
Zwaar werden de dagen en lang duurde de nacht 
Hoe moeilijk is het vechten, bij het ontbreken van de kracht 

Ik heb de berg beklommen, die jullie nog moeten gaan 
Huil daarom niet geliefden, ik ben in vrede gegaan 

 
Dankbaar om wat zij voor ons geweest is,  

melden wij U het overlijden van  
  

Mevrouw 
 

Maria Ouvrein      

echtgenote van de heer Marcel Vanneste 
  

Zij werd geboren in Langemark op 30 december 1935 en is  
zachtjes ingeslapen in het woonzorgcentrum 

“Cassiers” in Houthulst op donderdag 22 augustus 2019. 

  
Gewezen bestuurslid en lid van Bond Derde Leeftijd, Madonna 

Gewezen bestuurslid en lid van Samana, Madonna 
Gewezen lid “De Bosvlinders”, Langemark 

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

van Maria tijdens de uitvaartplechtigheid die plaatsvindt op  
donderdag 29 augustus 2019 om 10 uur  in de parochiekerk  

van Onze-Lieve-Vrouw in Madonna-Langemark. 

  
 Samenkomst en gelegenheid tot groeten in de kerk vanaf 9.40 uur.  

 
Aansluitend volgt de crematie waarna we in familiekring de urne  

zullen plaatsen in het urnenveld op de begraafplaats van de Madonna. 
  

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.   
  
 

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

  

haar echtgenoot:  

 Marcel Vanneste 

  

haar kinderen en kleinkinderen:  

 Ivan Vanneste 

 Johan en Hilde Vanneste - Borra 

  Stijn en Michèle 

  Lies en Benjamin 

  Thijs en Eline 

 

haar broers, schoonzussen, schoonbroer, neven en nichten:  

 Jozef en Colette Ouvrein - Sénéchal en familie  

 Valere† en Jacqueline Vanneste - Anyca  

  

delen mee in dit verdriet:  

  de families Ouvrein - Callens en Vanneste - Vandevoorde  

  
Veel dankbaarheid en respect gaan uit naar: 

 haar huisarts 

  haar thuisverpleging  

 directie, personeel en medebewoners van het wzc “Cassiers” 

 in Houthulst  voor hun  betrokkenheid en  liefdevolle zorgen.  

 Dank aan haar buren en kennissen voor de talrijke bezoekjes.  

 

  
Uw rouwbetuiging kan u ook overbrengen via:  
 

 www.rouwcenter-jonckheere.be               Rouwcenter Jonckheere Bart & Katy,  
Langemark 057 48 89 01  


