
En elke keer dat ik aan je denk
weet ik dat je toch nog leeft

en net als vroeger, onopgemerkt
in alle stilte om ons geeft...



Dankbaar willen we in ons hart bewaren
de glimlach, het leven en de liefde van

Mevrouw

Maria Theresia Bamelis
echtgenote van Albert Verheyde (†07-08-2011)

geboren in Woesten op 30 april 1922 en in haar 100ste
 levensjaar van ons heengegaan op 7 maart 2023.

Wij nodigen u allen uit om samen met ons 
afscheid te nemen van Maria in de uitvaartdienst die

zal plaatshebben in de aula van Rouwcenter Jonckheere
 op maandag 13 maart 2023 om 10.30 uur.

Aansluitend volgt de crematie waarop een later tijdstip 
de as van Maria zal  toevertrouwd worden op de strooiweide

 van de gemeentelijke begraafplaats in Langemark.

Er is gelegenheid tot een groet aan haar naasten na de uitvaartdienst.

Een moment van stilte en bezinning bij Maria is mogelijk
 op donderdag 9 maart 2023 en op vrijdag 10 maart 2023 
telkens van 15 tot 19 uur in het Rouwcenter Jonckheere, 

Hooyaardstraat 23a,8920 Langemark - Poelkapelle.

U heeft ook de mogelijkheid uw medeleven te betuigen via
www.rouwcenter-jonckheere.be.

 Zij zal voor altijd in het hart bewaard worden van 

 †Albert Verheyde
haar echtgenoot

 †Robert Verheyde
 †Nicole en †Eric Verheyde - Lecluse

haar kinderen
 Dimitri en Juanita Lecluse - Hauspie
         Mathias en Jolien
  Jef en 
         †Joachim
         Jamiena en Thijs
 Timothy en Vicky Lecluse -  Grymonpré
         Isaura
         Majlen
         Louise-Marie en Timothy 
  Rosalie
 Antony en Anne Lecluse - Krock
         Florien en Yannick
  Estée en Cilou
         Camille
         Gilles

haar kleinkinderen, achterkleinkinderen en achter-achterkleinkinderen 

 †Joël en Madeleine Bamelis - Terryn en familie
 †Marguerithe en †Daniël Bamelis - Depikker en familie
 Elza en †Georges Bamelis - Titeca en familie

haar broer, zussen, schoonbroers , schoonzuster, neven en nichten

 Delen in dit verlies:
         de families Bamelis - Debaets en Verheyde - Verheyde.

 Onze welgemeende dank en waardering aan:
         haar huisarts
         verplegend en verzorgend personeel en alle vrijwilligers van 
         W.Z.C. St-Jozef in Passendale
         allen die haar met regelmaat een bezoekje brachten.

 Rouwadres:
         Eikenlaan 16B, 8920 Langemark-Poelkapelle.


