Beetje bij beetje moest jij ons verlaten.
Wij konden niet zo goed meer met je praten.
Die blik, die stilte deed vaak zeer.
De moeder en oma van vroeger was je niet meer.
Maar nu je voorgoed bent heengegaan,
zeggen wij "Bedankt" voor alles wat je hebt gedaan.

Bedroefd, maar dankbaar om haar liefdevol leven
melden wij het overlijden van iemand die ons zo dierbaar was

mevrouw

Rosa Decouttere
Weduwe van de heer Robert Verlinde (†2008)
Geboren te Gullegem op 22 november 1930.
Zachtjes van ons heengegaan te Kortrijk
in het woon- en zorgcentrum St.-Carolus op 4 november 2018.

Dit melden u:

haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen:
Martin en Marie-Christine Verlinde-Bultynck
Diego en Fleur Delaere-Verlinde
Ashley en vriend
Manon
Geoffrey en Orphée Goemaere-Verlinde
Martha
Matti
Jonas † Verlinde
Andienda Verlinde en Thobias Declerck
Ilona Verlinde en Mathias Marteel
Catherine Verlinde en Serge Demaiter
Sharon Vanneste en Danny Peeters
Lowie
Jules
Glenn Vanneste en Iris Laporte
Florine
Christ Verlinde en Kathleen Coornaert
Kevin Verlinde en Ulla Hollebeke
Shannon Verlinde en Ward Decherf
De families:

De uitvaartdienst, rond de urne, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
heeft plaats in de aula van Uitvaartzorg Serrus te Wevelgem,
ingang via parking begin Lauwestraat
op vrijdag 9 november 2018 om 10.00 uur.

Er is gelegenheid om de familie te begroeten na de rouwdienst.

Daarna volgt de bijzetting van de as in het familiegraf op de begraafplaats te Heule, Steenstraat.

Een laatste groet kan gebracht worden in het funerarium “Serrus” te Wevelgem,
(ingang via parking begin Lauwestraat)
Dinsdag van 17.00 uur tot 19.00 uur en woensdag 17.00 tot 18.00 uur.

Decouttere-Soubry en Verlinde-Sabbe
Met dank aan:
Personeel van het woon- en zorgcentrum Sint-Carolus te Kortrijk
Rouwbetuiging:
via www.uitvaartzorgserrus.be
Ofwel: familie van wijlen Rosa Decouttere
P/a Kozakstraat 15 – 8560 Wevelgem

- Uitvaartzorg “Serrus” 056 42 30 28 -

