
Dankbaar om al wat zij voor ons betekend heeft,
nemen wij met pijn in ons hart, afscheid van

MEVROUW

Marie-Thérèse Van Sande
weduwe van de heer Jozef Messiaen (1921 - 2017)

geboren in Zwevegem op 30 mei 1926 
en godvruchtig overleden in Kortrijk op 21 maart 2021, 

gesterkt door het sacrament van de zieken.

De plechtige uitvaartliturgie  zal, omwille van de huidige coronamaatregelen,  
plaatsvinden in intieme kring in de Sint-Amanduskerk  
in Zwevegem op zaterdag 27 maart 2021 om 11 uur 

en is live te volgen via https://youtu.be/_GWBofcnS6Q 

Nadien wordt Marie-Thérèse bijgezet bij haar echtgenoot 
in de familiegrafkelder op de begraafplaats van Zwevegem-centrum.

Een laatste groet aan Marie-Thérèse kan gebracht worden in 
het funerarium Messiaen, Blokellestraat 157a in Zwevegem, 

iedere werkdag van 15.30 uur tot 18.30 uur.

Rouwbetuigingen: Familie Messiaen - Van Sande
p/a Begrafenissen Messiaen

Blokellestraat 157a - 8550 Zwevegem
of via www.messiaen.be

Dit melden u:

Lieven Messiaen
Ann Messiaen en Geert Vanacker
Stefaan en Manon Messiaen - Devos

haar kinderen

Tom Messiaen en Anne Kotzan
Ann-Sophie Messiaen en Tom Walraeve

Noelle Catteeuw 
Femke Wyffels en Yves Persyn

Marie Persyn
Sara Wyffels
Thijs Wyffels en Lieselotte Tollenaere

haar kleinkinderen en achterkleinkinderen

† Jozef en † Johanna Van Sande - Denys en familie
† Godelieve Van Sande
† Jan en Laurette Van Sande - Maes en familie
† Pieter Van Sande
† Juliaan en Cecile Messiaen - Ostyn en familie
† Anne-Marie Messiaen
† Gaby en Mireille Messiaen - Vandenbroucke en familie
Godfried en Annie Messiaen - Jambé en familie
† Wilfried en † Anne-Marie Rigole - Messiaen en familie

haar schoonbroer, schoonzussen, neven en nichten

De families Van Sande - Van Damme en Messiaen - Claeys

Wij danken iedereen die ons moeder in haar laatste levensjaren  
met goede zorg en vriendschap heeft omringd, in het bijzonder:

haar huisartsen Dr. Hoste en Dr. Maertens,
alle medewerkers van het woonhuis Mirte en de verpleegkundigen  
van de Kolibrie van wzc Sint-Vincentius in Kortrijk.
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Als ik er niet meer ben
zoek dan de stilte in je ziel
en wend je ogen naar het licht. 
Daar in het grenzeloze 
zal ik zijn. 

Kris Gelaude


