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Paul en Rita Vanhonnacker - Vanfleteren, 

 kinderen en kleinkinderen, 

Jozef en Rita Vanwynsberghe - Vanhonnacker, 

 kinderen en kleinkinderen, 

† Paul en † Claire De Moor - Vanhonnacker, 

 kinderen en kleinkinderen, 

Johan en Guido Vanhonnacker - Van Denhouwe, 

haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. 

 
De families Van Assche - Locquet 

              en Vanhonnacker - Roobrouck. 

 
Met dank voor de goede zorgen aan haar huisartsen en 
de directie, medewerkers en medebewoners van het wzc Sint-Vincentius te Avelgem. 
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Bezige handen, nu gevouwen en stil, 
een leven vol ijver, zo was je wil. 

Nu heb je rust, met lichaam en geest, 
vaak zullen we denken aan wat is geweest. 

 

Maria Van Assche 
weduwe van Frans Vanhonnacker 

 
geboren te Nazareth op 28 augustus 1928 en 
overleden te Avelgem op 30 december 2020. 

 
Als gevolg van de coronamaatregelen nemen wij afscheid van Maria in beperkte kring. 

 
Nadien volgt de crematie en de bijzetting in het urnenveld 

op de begraafplaats te Deerlijk. 
 

Rouwadres: Familie Maria Van Assche 
p.a. Begrafenissen Messiaen - Vandercruyssen 

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

Ma, 

Memé, 

 

Gedaan wat je wilde doen, 

gezegd wat je wilde zeggen. 

Gezien wat je wilde zien, 

het had veel langer mogen duren, 

maar je hebt op jouw manier 

genoten van het leven. 
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