
Zover wij konden zijn we met jou meegegaan,

tot het einde toe hebben wij je bijgestaan.

Je was een schat voor ons allen,

je te moeten missen zal ons zwaar vallen.

Je blijft altijd bij ons, diep in ons hart.

Wij zijn blij zo iemand als moeder en meme

in ons midden te hebben gehad.



Verdrietig om haar heengaan, maar dankbaar  
om de vele mooie herinneringen, nemen wij afscheid van

MEVROUW

Elisabeth Meurisse
echtgenote van de heer Firmin Cottenier

geboren in Sint-Denijs op 5 februari 1936 
en overleden in Heestert op 29 december 2022

 Het afscheidsmoment zal plaatshebben in beperkte familiekring.
Daarna zal haar urne worden bijgezet op de begraafplaats in Sint-Denijs.

Een laatste groet aan Elisabeth kan gebracht worden in het funerarium Messiaen,
Verzetslaan 9 in Moen, iedere werkdag van 14.30 tot 16u en van 17.30 tot 19u,

op maandag 2 januari 2023 van 10 tot 12 uur, tot en met woensdag 4 januari 2023.



Dit melden u:

Firmin Cottenier haar echtgenoot

Rudy en Ariane Cottenier - Vanheule   haar kinderen

Matthias en Florence Cottenier - Vanoutryve
Thorgan

Delphine Cottenier
Lorënzo

Diego en Evy Buyssens - Coopman
Gaëlle

Yannick en Maaike Decruyenaere - Buyssens
Lenn en Lore haar kleinkinderen en achterkleinkinderen

† Lucien en Jeanine Meurisse - Decock en familie
† Diana Meurisse en familie
Marc en Andrea Cottenier - Poitiez en familie

             haar schoonbroer, schoonzussen, neven en nichten

De families Meurisse - Coolsaet en Cottenier - Meersman
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Met onze oprechte dank aan:
haar huisarts Dr. Vanroose,
haar thuisverpleegsters van het Wit-Gele Kruis,
de dokters en het personeel van het AZ Groeninge in Kortrijk,
de directie en het personeel van het WZC Marialove, afdeling Triangel in Heestert.

Rouwbetuigingen: 
Familie Cottenier - Meurisse 
p/a Begrafenissen Messiaen
Verzetslaan 9 - 8552 Moen
of via www.messiaen.be


