
 
Je handen hebben voor ons gewerkt. 

Je hart heeft voor ons geklopt. 

Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht. 

 
Omgeven door onze liefde, 

 is van ons heengegaan 

 

mevrouw 

Mariette DEFOIRDT 
Echtgenote van de heer Gaston DEMURIE (†30-11-2013) 

 
Geboren te Vichte op 16 april 1934 en rustig overleden 

in het Woon- en Zorghotel Aurélys te Beveren-Leie op 15 oktober 2022, 

gesterkt door de laatste H. sacramenten. 

 
Gewezen lid van KVLV 

Gewezen lid van NEOS 

 
Wij nodigen u uit om afscheid te nemen tijdens de uitvaartplechtigheid 

in de parochiekerk Sint-Stefanus te Vichte 

op zaterdag 22 oktober 2022 om 10.30 uur. 

 
Gelegenheid tot rouwgroet na de plechtigheid achteraan in de kerk. 

 

De bijzetting in de familiekelder zal, in besloten kring, plaatsvinden 

op de gemeentelijke begraafplaats te Vichte. 

 
Een laatste groet kan gebracht worden in het funerarium 

Messiaen - Vandercruyssen, Windhalmlaan 2 

te Sint-Lodewijk - DEERLIJK, elke werkdag van 15 tot 18.30 uur. 

 
Rouwadres: Familie Mariette Defoirdt 

p.a. Begrafenissen Messiaen - Vandercruyssen 

Windhalmlaan 2 - 8540 Deerlijk of via www.messiaen.be 

Dit melden u met diepe droefheid, maar gesterkt door mooie herinneringen: 

 
(†)Tony DEMURIE, 

 Pieter en Sofie MENUE - DEMURIE, 

  Nio, 

 Stijn en Elise DEMURIE - CALLENS, 

  Maxence, 

 

Dimitri en Ann GESELLE - DEMURIE, 

 Olivier en Jolien GESELLE - VEREECKE, 

 Laurence GESELLE en Thibault BOSSUET, 

 
(†) Steven PEERS - Hilde DEMURIE en Patrick BUSSCHAERT. 

haar kinderen en kleinkinderen. 

 
(†)Noël DEFOIRDT - Rosa ROOBROECK - (†) Hilaire CLYNCKE en familie, 

(†)Ignace DEFOIRDT - Bernadette OVAERE en familie, 

(†)Jozef DEWAELE - Bernadette DEFOIRDT en familie, 

(†)Eric DEFOIRDT - Rosa VANNIEUWENHUYZE en familie, 

(†)Georges VERBRUGGHE - Yvette DEFOIRDT en Jean BLOMME en familie, 

 

(†)Etienne DEMURIE - (†)Antoinette GHEQUIERE en familie, 

(†)Beatrice DEMURIE, 

(†)Carlos DE VUYST - (†)Bernice DEMURIE en familie, 

Eric OPSOMER - (†) Brigitte DEMURIE en familie, 

Omer en Maria DEMURIE - OPSOMER en familie. 
haar zussen, schoonzussen, schoonbroers, neven en nichten. 

 
De families DEFOIRDT - DEMEULEMEESTER 

               en DEMURIE - DECNUD. 

 
Met oprechte dank voor de goede en liefdevolle zorgen aan: 

 Haar huisartsen 

 De directie en het verplegende personeel van het Woon- en Zorghotel Aurélys te Beveren-Leie 

 Familiehulp, Dienst Hannah Vichte. 

 

Van harte dank aan allen die haar liefde, geluk en vriendschap gaven. 




