
Voortijdig uit ons midden weggerukt, niet uit onze liefde
nemen wij met pijn in ons hart afscheid van

MEVROUW

Annie Desmet
weduwe van de heer Marcel Dubus (1939 - 2012)

geboren in Bissegem op 28 februari 1942  
en overleden in Kortrijk op 13 november 2020. 

De uitvaartplechtigheid zal omwille van de huidige  
coronamaatregelen plaatsvinden in intieme kring.

Een laatste groet kan gebracht worden bij de gesloten kist van Annie 
in het funerarium Messiaen, Verzetslaan 9 in Moen,  

iedere werkdag van 14.30 tot 16 uur en van 17.30 tot 19 uur,  
op zaterdag van 14.30 tot 16.30 uur tot en met donderdag 19 november 2020. 

Rouwbetuigingen: Familie Dubus - Desmet
p/a Begrafenissen Messiaen 
Verzetslaan 9 - 8552 Moen

of via www.messiaen.be

Dit melden u:

Leon en Corry Claes - Dubus
Kenny en Virginie Claes - Vandevelde, Evi

Jens en Anja Orroi - Dubus
Robin Deverwerre 
Kevin Deverwerre

haar kinderen, kleinkinderen en achterkleindochter

Marc en Nelly Mulleman - Desmet en familie
Guy en Lydie Debue - Desmet
Joël en Christine Caes - Decruyenaere en familie

† Jules en † Andrea Vandenbogaerde - Dubus en familie
† Andre en Arlette Decock - Dubus
† Andre en Nelly Dubus - Suys en familie
† Marcel en † Agnes Seynaeve - Dubus
Bernard en Danielle Dubus - Verhoest en familie

haar zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten

De families Desmet - Decruyenaere - Robbecin en Dubus - Messiaen

Met onze oprechte dank aan:
haar huisartsen Dr. P. D’Haene en Dr. J. Vanroose,
haar thuisverpleegsters Marijke en Heidi,
de dokters en het personeel van AZ Groeninge in Kortrijk 
in het bijzonder de dienst nefrologie.
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Zwaar werden de dagen en lang duurde de nacht.
Hoe moeilijk is het vechten bij het ontbreken van de kracht.
Maar ondanks je verlies van de strijd om het leven.
Heb je ons een heel stuk geluk en ontzettend veel liefde gegeven.


