
Jouw handen hebben ons zo vaak gedragen

Jouw lippen hebben ons zo vaak gekust

Jouw ogen konden ons van alles zeggen

We teren nog op de liefde die je ons gaf

Het is niet eenvoudig uit te leggen

maar wat we voelen, neemt niemand ons nog af

Soms kunnen we nog genieten van het kleine

Gedachteloos - van alle zorgen vrij

Jij hebt jouw wereld nu, en wij de onze

met zeeën vol herinnering in mij



Verlies brengt aan het licht wat voor ons van waarde is 
Dankbaarheid droogt de tranen voor wat ik zo mis

MEVROUW

Martha Nolf
weduwe van de heer Eugéne Dobbelaere (1929 - 1978)

geboren in Zwevegem op 17 april 1930 en overleden in Kortrijk
op 3 maart 2021, gesterkt door het sacrament van de zieken.

Gewezen verpleegster bij Kind en Gezin

De uitvaartplechtigheid, gevolgd door de begrafenis, zal omwille van de huidige coronamaatregelen, 
plaatsvinden in familiekring in de Sint-Amanduskerk in Zwevegem, op maandag 8 maart 2021.

Martha wordt bijgezet bij haar echtgenoot op de begraafplaats van Zwevegem-Kappaert.

Een laatste groet aan Martha 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:

Johan Dobbelaere
Lore en Koen

           June en Amke
Jelle en Evelyne

           Sies
Iebe en Nele

           Warre en Nore

Dirk en Hilde Vanden Bulcke - Dobbelaere
Wendy en Frank

             Beau
Charlotte en Tom

           Suzan en Linde
Josephine en Bert

haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

Nouchke  haar trouwe viervoeter

De families Nolf - Merlier en Dobbelaere - Van Lersberghe



Met onze oprechte dank aan:

haar huisarts dr. Vandevelde,
de dokters en het personeel van AZ Groeninge in Kortrijk.

Rouwbetuigingen: 

Familie Dobbelaere - Nolf
p/a Begrafenissen Messiaen
Blokellestraat 157a - 8550 Zwevegem
of via www.messiaen.be
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