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Omgeven door onze liefde is van ons heengegaan

Mariette Christiaens
weduwe van Jules Migneau

geboren in Vichte op 8 januari 1936 en overleden in Waregem op 19 februari 2021.

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

Nadien volgt de bijzetting in het urnenveld op de begraafplaats in Vichte.

Een laatste groet aan Mariette kan gebracht worden in
het funerarium Messiaen-Vandercruyssen, Windhalmlaan 2 in Sint-Lodewijk - Deerlijk,

op dinsdag 23/02, woensdag 24/02 en donderdag 25/02 van 15 tot 18.30 uur.

Rouwadres: Familie Mariette Christiaens
p.a. Begrafenissen Messiaen - Vandercruyssen

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



Mama

Je kaars leek bijna eindeloos maar is nu toch stil gedoofd. Gans je leven lang zorgzaam geweest, gegeven 
en geloofd. Je hand die telkens zwaaide als we gingen, je aanstekelijke lach en je positivisme zullen we nooit 
vergeten. Ook jouw eenvoud en je wijze raad zullen we voor altijd in ons hart bewaren. 
Je hebt je rust meer dan verdiend en we hopen dat je nu bij je geliefden bent.  

Geert, Isabelle, Anja, Tom

Liefste meme

Onze kindertijd brachten we bij jou door. De vele wandelingen naar het Beukenhof, 
de aangebrande aardappelen die we al van ver konden ruiken, het paardjesspel en af en toe een Chokotoff, ...
Het zijn één voor één momenten die we altijd zullen koesteren.

De laatste jaren konden we in de Meers van al je straffe en grappige uitspraken komen genieten. 

We voelden echter dat het minder en minder ging. Langzaam maar zeker moesten we jou loslaten.

Drink hierboven maar een goed “jupke”.
Santé en het ga je goed!

Magalie, Laura en Britt



Dit melden u bedroefd:

Geert en Isabelle Migneau - Moreeuw,  
Magalie Migneau en Jarne Haerens, Lion,
Laura Migneau en Kenny Deconinck,

Tom en Anja Van de Velde - Migneau,
Britt Van de Velde, 

haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind.

De families Christiaens - Vanmarcke en Migneau - Verbeke.

Met onze dank aan de directie, het personeel en de medebewoners 
van het wzc De Meers in Waregem en haar huisdokter.
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