
Nooit klagend, nooit vragend

haar lasten in stilte dragend,

haar handen hebben voor ons gewerkt, 

haar hart heeft voor ons geklopt, 

haar ogen hebben ons tot het laatst gezocht. 



Na een leven in goedheid, vreugde en vriendschap
is van ons heengegaan

MEVROUW

Georgine De Cooman
weduwe van de heer Pierre André Masschelein (1923 - 1984)

geboren in Gent op 28 november 1930 en overleden in Heestert op 16 mei 2021,
gesterkt door het sacrament van de zieken.

De uitvaartplechtigheid zal volgens de huidige coronamaatregelen  
plaatsvinden in familiekring in Aula Memoria op vrijdag 21 mei 2021.

Wie wil kan een laatste groet brengen aan Georgine in het funerarium Messiaen,
Verzetslaan 9 in Moen, iedere werkdag van 14.30 tot 16 uur  
en van 17.30 tot 19 uur, tot en met donderdag 20 mei 2021.



Dit melden u:

Wim Masschelein
Jason Masschelein, Nash en Megan

Koen Masschelein
Henk en Sonia Masschelein - Pannecoucke

Piedro en Sien Vinckier - Masschelein, Aiko en Hailey
Ben Masschelein

Peter en Kathleen Masschelein - Berteel
Kurt en Anja Masschelein - Goemaere

        haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

De families De Cooman - Vanderplancke en Masschelein - Eeman

Met onze oprechte dank aan:
haar huisartsen Dr. Glorieux en Dr. Vanwijmelbeke,
de directie en het personeel van het WZC Marialove in Heestert. 

Rouwbetuigingen: Familie Masschelein - De Cooman
 p/a Begrafenissen Messiaen - Verzetslaan 9 - 8552 Moen
 of via www.messiaen.be



De familie dankt u voor elk gebaar of woord van troost en medeleven.

Wij vinden geen woorden om te zeggen
hoe wij haar zullen missen, allemaal.

Het diepste gevoel is moeilijk uit te leggen
het hart spreekt een niet te spreken taal.
Dit sterven is zo moeilijk te verwerken,

haar leven was ons zoveel waard.
Het liefste wat wij hadden
blijft in ons hart bewaard.
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