
Je moeder blijft je moeder,

je oma blijft je oma

zo eigen en vertrouwd.

Je wilt haar niet graag missen

omdat je van haar houdt.

Maar eens dan komt de dag

dat je haar moet laten gaan.

Je verstand zegt dat het goed is

maar in je ogen blinkt een traan.



Na een mooi en rijk gevuld leven is in stilte van ons heengegaan

MEVROUW

Jenny Libbrecht
weduwe van de heer Guy Mailliard (1932 - 1983)

levensgezellin van de heer † Carlos Bonte (1933 - 2016)

geboren in Kortrijk op 25 december 1928 en overleden in Kuurne
op 8 januari 2021, gesterkt door het sacrament van de zieken.

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

Een laatste groet aan Jenny kan gebracht worden in het funerarium Messiaen,
Blokellestraat 157a in Zwevegem, iedere werkdag van 15.30 tot 18.30 uur,

en op zaterdag van 14.30 tot 16.30 uur tot en met woensdag 13 januari 2021.



Dit melden u:

Paul en Martine Naessens - Mailliard
Silvie Naessens en kinderen
Cindy Naessens, vriend en kind
Pedro Naessens
Diego Naessens

Bernard en † Martine Mailliard - Hoornaert
Jan en Delphine Waelkens - Mailliard en kinderen
Kevin en Steffie Mailliard - Vandemeulebroucke en kinderen

† Jean-Luc en Mieke Defever - Mailliard
Thibaud en Charline Van Simaey - Defever en kinderen
Nathanaël en Stephanie Syx - Defever en kinderen
Sahib en Jamie Defever - Beeuwsaert en kinderen

Marian Mailliard
Christof en Gwendolyn Mahieu - Herman
Thomas en Emilie Mahieu - Dejaeghere en kinderen
Henderique en Angelique De Mey - Mahieu en kinderen

haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

De families Libbrecht - Vanderdonck en Mailliard



ZWEVEGEM -  056  75  50  19BEGRAFENISSEN MESS IAEN

Met onze oprechte dank aan:

haar huisarts Dr. Martin Zwaenepoel,
haar thuisverpleegster Natascha Rogiers,
de directie en het personeel van wzc Evarist Carpentier in Kuurne.

Rouwbetuigingen: 

Familie Mailliard - Libbrecht
p/a Begrafenissen Messiaen
Blokellestraat 157a - 8550 Zwevegem
of via www.messiaen.be


