Opgewekt en zorgzaam, nooit vragend,
nimmer klagend, altijd stil dragend.
Moedig ging je door, steeds weer,
tot op het laatste moment,
het wilde niet meer …

Dankbaar om wat zij voor ons betekend heeft, nemen wij afscheid van

mevrouw

Marcella Vandemaele
Weduwe van de heer Roger Maerten (†1990)
Levenspartner van de heer Georges Goeman
Geboren te Vlamertinge op 25 februari 1938.
Zachtjes van ons heengegaan te Wevelgem in WZC Sint-Camillus op 12 februari 2019.
Gesterkt door het sacrament van de zieken.

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 dinsdag 19 februari 2019 om 10.00 uur.
Er is gelegenheid om de familie te begroeten na de rouwdienst.
Daarna volgt de bijzetting van de urne in het columbarium op de begraafplaats van Vlamertinge.
Een laatste groet kan gebracht worden in het funerarium “Serrus” te Wevelgem,
(ingang via parking begin Lauwestraat)
elke werkdag van 17.00 uur tot 19.00 uur, zaterdag van 14.00 tot 16.00 uur.
Rouwbetuiging:
via www.uitvaartzorgserrus.be
Ofwel: familie van wijlen Marcella Vandemaele
P/a Kozakstraat 15 – 8560 Wevelgem
Met een bijzondere dank voor de goede zorgen en de jarenlange toewijding
van haar trouwe partner Georges.

Dit melden u:

haar levenspartner:
Georges Goeman
haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen:
Robert † Maerten
Johny Maerten
Sandy Maerten en familie
Lindsy Maerten en familie
Diango Maerten en familie
Eddy en Carine Maerten-Noterdaeme
Sacha en Sarah Deschodt-Maerten, Betina
Axel Maerten en Sofie Vanriest, Louise, Staf
Marleen Maerten en echtgenoot
Lindsey Gruwier en Dick Depamelaere, Jarne, Seppe, Liam
Joeri Gruwier, Maithe, Ferre
Ronny † Maerten
Dirk en Sabine Carrein-Goeman
Deborah Carrein en David Decourselle, Alice, Cilou
Phaedra Carrein en Matthias Van Laethem
Carl Goeman en Kathy Bruneel
Iris
Ferre
Jan Goeman
Mathias Goeman
haar broers, schoonzussen, neven en nichten:
Jean en Germaine Vandemaele-Meersschaert en familie
Milo en Emmy Vandemaele-Laus en familie
Roger † en Maria † Verly-Goeman en familie
Antoon † en Simonne † Barbez-Goeman
De families:
Vandemaele-Landerwyn, Goeman-Bouton en Maerten-Criek
Met dank aan:
haar huisarts,
het thuisverplegingsteam,
personeel van WZC Sint-Camillus, Wevelgem.

- Uitvaartzorg “Serrus” 056 42 30 28 -

