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

MEVROUW

Marie-Thérèse Callens
weduwe van de heer Gerard Putman (1923 - 1993)

geboren in Harelbeke op 19 juli 1929 
en overleden in Avelgem op 11 januari 2022, 
gesterkt door het sacrament van de zieken.

Lid van Ferm en Okra

De uitvaartplechtigheid, waartoe wij u vriendelijk uitnodigen,
zal plaatsvinden in aula Memoria, Bekaertstraat 2G (gps nr 3) 

in Zwevegem, op dinsdag 18 januari 2022 om 10 uur. 

 Na de plechtigheid zal Marie-Thérèse rusten 
bij haar echtgenoot Gerard op de begraafplaats 

van Zwevegem-Kappaert. 

 Een laatste groet aan Marie-Thérèse 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.

Dit melden u:

Luc en Carine Putman - Vancauwenberghe
Steven en Lotte Putman - Rollez

 Kato, Noa, Elise
Joost en Leen Billiet - Putman

 Adriaan
Filip en † Annie Putman - Vancauwenberghe - Katrien Moreel

Mathias en Stien Putman - Harrie
Johan en Martine Ysebaert - Putman

Lien en Fien Ysebaert - Vanhamme
 Marta en Odette

Pieter en Sanne Ysebaert - Vandenberghe
 haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

† Guillaume en † Agnes Derveaux - Callens en familie
† André en Madeleine Vanheuverbeke - Callens en familie
† Achiel en † Denise Verhulst - Callens en familie
† Raphael en † Isabelle Callens - Rigole en familie
† Antoon Callens
André en Marie-Jeanne Callens - Declercq en familie
† Maurice en † Agnes Rappoye - Putman en familie
† Jozef en † Monique Putman - Decraene en familie
† Roger en † Maria Veys - Putman en familie

haar zus, broer, schoonzus, neven en nichten

De families Callens - Deprez en Putman - Vervaeke

Met onze oprechte dank aan:
haar huisarts dr. Sander Hooghe,
de directie en het personeel van het wzc Sint-Vincentius 
in Avelgem.

Rouwbetuigingen: Familie Putman - Callens 
 p/a Begrafenissen Messiaen  
 Blokellestraat 157a - 8550 Zwevegem 
 of via www.messiaen.be
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Een moeder sterft altijd te vroeg
al wordt zij nog zo oud.
Je bidt dat God haar sparen zal
omdat je van haar houdt.
Maar als de dagen knellen gaan,
zij ziek wordt, moe en benauwd.
Bid je dat God haar halen zal,
omdat je van haar houdt.


