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Omdat er liefde is
bestaat er geen voorbij
in alle eeuwigheid ben jij.
                              (Toon Hermans)

Doorheen onze droefheid zijn wij dankbaar
voor het lang en gelukkig leven van 

Mevrouw

Maria Soenen
echtgenote van de heer Karel Levrouw (†2018)

Zij werd geboren in Poelkapelle op 8 januari 1925 en is omringd door de liefde van haar 
kinderen rustig ingeslapen in Lichtervelde op woensdag 2 september 2020.

Gesterkt door het sacrament van de zieken.

De afscheidsviering zal plaatsvinden in het bijzijn van haar familie en naasten 
in de Sint-Pauluskerk in Langemark.

Na de afscheidsviering volgt de bijzetting in de familiegrafkelder 
op de gemeentelijke begraafplaats in Langemark.

Voor een stil moment bij Maria bent u welkom in 
Rouwcenter Jonckheere, Hooyaardstraat 23a, 8920 Langemark.

Van maandag t.e.m vrijdag van 15.00 uur tot 19.00 uur, 
op zaterdag van 15.00 uur tot 17.00 uur.

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

 Zij is de lieve moeder en grootmoeder van:

  Joost en Monika† Levrouw - De Coninck, Mieke Vanlauwe
   Isa, Wannes en Thea
  Luk en Kristien Levrouw - Van Heghe
   Leonie, Evelien en Lucas

 
 Zij is de zus, schoonzus en tante van:

  Jozef† Soenen

  Maria† Levrouw
  Albert† en Paula† Lecluyse - Levrouw en familie
  Paul† en Rosa† Levrouw - Soenen en familie
  Joris† en Margriet Levrouw - Soenen en familie
  Frans† en Maria† Levrouw - Lauwers en familie

 
 Delen mee in dit verdriet:

  de families Soenen - Cappelle en Levrouw - Beyls

 
 Veel dankbaarheid gaat uit naar:

  haar huisarts,
  haar thuisverpleging, 
  haar mantelzorgers,
  personeel, vrijwilligers en medebewoners van 
  het W.Z.C. “De Boomgaard” in Langemark
  en allen die haar met een groot en warm hart hebben gesteund en bezocht.

 
 Rouwadressen:

  8810 Lichtervelde, B.Callewaertlaan 108
  3110 Rotselaar, Valleilaan 37 


