
Margareta Verfaillie
°9 mei 1932 -†27 juli 2020

Uw uitvaartbegeleiding naast en voor elkaar, wij staan er voor u.
Rouwcenter Jonckheere,Hooyaardstraat 23a, 8920 Langemark  057 48 89 01



Rust nu maar uit,
je hebt het ontzettend moedig gedaan
wie kan begrijpen wat je hebt geleden
wie kan voelen wat je hebt doorstaan.

Met droefheid in ons hart, melden wij u het heengaan van

mevrouw

Margareta Verfaillie
echtgenote van wijlen de heer André Bouckaert

geboren in Boezinge op 9 mei 1932 
en van ons heengegaan in Langemark op 27 juli 2020,

gesterkt door het sacrament van de zieken.

Rekening houdende met de huidige coronamaatregelen 
zal de uitvaartplechtigheid in het bijzijn van haar familie en naasten 

plaatsvinden in de Sint-Pauluskerk in Langemark

Na de uitvaartplechtigheid volgt de crematie en de bijzetting
 in het columbarium op de gemeentelijke begraafplaats in Langemark.

Naar aanleiding van de beslissing van de Federale Overheid, 
kan de uitvaart in de kerk enkel gevolgd worden met een mondmasker.

Er is gelegenheid tot begroeting in Rouwcenter Jonckheere, 
Hooyaardstraat 23a, 8920 Langemark.

Van dinsdag t.e.m donderdag van 15.00 uur tot 19.00 uur. 

U kan uw steun en medeleven betuigen aan de familie van Margareta via
www.rouwcenter-jonckheere.be

 
 Dit melden u diepbedroefd:

 Roland†Bouckaert
 Marie - Rose en Johny Bouckaert - Jaecques
 José en Marina Bouckaert - Goudezeune
 Rik Bouckaert

haar kinderen
 
 Birger en Nora Bouckaert - Houams en kinderen
 Carl en Karen Bouckaert  - Piteus en kinderen
 Romina Bouckaert
 Cindy en Wouter Bouckaert - Vermander en kinderen
 Cynthia en Kenneth Bouckaert - Vandermeulen en kind

haar kleinkinderen en achterkleinkinderen

 
 †Godelieve en †Georges Verfaillie - Kino en familie
 †Jeannette en Robert Verfaillie - Dewitte en familie
 †Agnes en Maurice Verfaillie - Loncke en familie
 Maurice Verfaillie
 †Gerard Verfaillie en familie
 †Michel Verfaillie en familie

haar schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten

de families Verfaillie - Wyffels en Bouckaert - Rosseel 

 Een woord van dank gaat vooral uit naar
  haar huisarts
  directie, verplegend personeel en vrijwilligers 
  van het W.Z.C. De Boomgaard in Langemark
  haar vrienden en kennissen die haar genegen was

 
 Rouwadres
  Eikenlaan 19, 8920 Langemark


