
Van Vijle uitvaartzorg, Zottegem 09 360 75 60

Dankbaar voor wat zij voor ons betekende,
nemen wij afscheid van

Marguerite Dieraert

U kan Marguerite een laatste groet brengen
in het funerarium Van Vijle, Kloosterstraat 1 te Zottegem

elke werkdag van 18 tot 20 uur en zaterdag van 15 tot 17 uur
tot en met maandag 12 november.

Zij werd geboren te Zottegem op 20 april 1924
en is er godvruchtig overleden in het A.Z. Sint-Elisabeth

op 7 november 2018, begeleid door het gebed van de H. Kerk.
___

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen tijdens
de plechtige uitvaartliturgie, die zal opgedragen worden
in de H. Hartkerk te Bevegem-Zottegem (H. Hartplein)
op WOENSDAG 14 NOVEMBER 2018 om 10 uur.

Dit melden u met diepe droefheid:

†

Op een leeftijd der zeer wijzen
is het leven je ontglipt.
Met u sterft een generatie.
Met u verdwijnt de goede oude tijd.

Kurt Tavernier
Frank en Anja Tavernier - Gansemans

Jarne en vriendin Feline
Jana
Jirka

Dirk en Ellen Tavernier - De Geyter
Wout

Rebecca en Dafne De Zutter - Van Helleputte
Lars

         haar kleinkinderen en achterkleinkinderen.

Rouwadres:
Van Vijle uitvaartzorg
t.a.v. de familie De Zutter - Dieraert
Europaweg 68, 9620 Zottegem

Mogelijkheid tot condoleren van de familie na de plechtigheid.

mevrouw

Aansluitend volgt de begraving van de asurn in het familiegraf
op de begraafplaats van Zottegem (Groenstraat), in intieme kring.

Online kan u uw medeleven betuigen via www.vanvijle.be

Met dank aan haar huisartsen dr. De Clippele, dr. Van Lancker
en dr. Van Impe, de thuisverpleging van Bond Moyson,
dokters en verplegend personeel van het A.Z. Sint-Elisabeth.

Julienne Dieraert
                         haar zus.

De families Dieraert, De Zutter, Franceus.

Lucien en Ingrid Tavernier - De Zutter
Carlos De Zutter

                                         haar kinderen.

weduwe van de heer Lucien De Zutter

Denk aan Marguerite, gewoon zoals zij was.

Geen bloemen of kransen.

Denise Minnaert
             haar schoonzus.


