
Maria Gauquie
° 5 september 1931 - †30 juni 2020

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



 Geluk
Jou te hebben gekend

Triest
                         Jou te moeten missen

Troost
Jij, de goede herinneringen

Verdriet en dankbaarheid gaan samen nu wij afscheid nemen van

Mevrouw

Maria Gauquie
dochter van wijlen de heer en mevrouw Remi en Eugenie Gauquie - Barthier

geboren in Langemark op 5 september 1931
en overleden in Langemark op 30 juni 2020
gesterkt door het sacrament van de zieken.

Wij nodigen U vriendelijk uit tot de plechtige rouwdienst die zal plaatsvinden 
in de Sint-Pauluskerk in Langemark op dinsdag 7 juli 2020 om 10.00 uur,

waarna we haar begeleiden naar haar laatste rustplaats.

U kunt Maria een laatste groet brengen in het rouwcenter Jonckheere,
Hooyaardstraat 23a in Langemark,

van donderdag t.e.m. vrijdag van 15 tot 19 uur,
zaterdag van 15 tot 17 uur, zondag gesloten en maandag van 15 tot 19 uur.

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

  

 Zij was de zus van:
  Germana en André † Gauquie - Dedier

 Zij was de tweelingzus van:
  Andrea Gauquie (†2017)

 Zij was de tante van:
  Gerard en Erika Dedier - Vandoorne en familie
  Roger en Christiane Dedier - Louwagie en familie
  Marnick en Dominique Dedier - Dourlens
  Patrick en Katleen Dedier - Maes en familie
  Daniel en Martine Dedier - Lermytte en familie
  Dirk en Diane Dedier - Vanallemeersch en familie
  Carine en Marnick Dedier - Lievens en familie
 
 
 Zij was de doopmeter van:
  Marnick Dedier

 
 Delen mee in dit verdriet:
  de families Gauquie - Barthier - Dedier, neven en nichten

 Onze oprechte dank voor hun zorg en liefdevolle bekommernis gaat uit naar
   haar huisarts, de kinesist Jan Blomme 
  alsook aan alle medewerkers en bewoners van het WZC De Boomgaard.

 
 Rouwadres:
  8920 Langemark, Lekkerboterstraat 1


