
Uitgeput door maanden moedige strijd tegen de ziekte,
omgeven met de dankbare genegenheid van haar familie,

is van ons heengegaan

MEVROUW

Martine Bonte
echtgenote van de heer Gino Lagrange

geboren in Zwevegem op 7 november 1962
en overleden in Kortrijk op 6 mei 2022.

De uitvaartplechtigheid rond de urne, waartoe wij u vriendelijk
uitnodigen, zal plaatsvinden in aula Memoria,

Bekaertstraat 2G (gps nr 3) in Zwevegem,
op vrijdag 13 mei 2022 om 11.30 uur.

Nadien wordt de urne van Martine bijgezet in het urnenveld
op de begraafplaats in Zwevegem (centrum).

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

iedere werkdag van 15.30 uur tot 18.30 uur.

Rouwbetuigingen: Familie Lagrange - Bonte
p/a Begrafenissen Messiaen

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

Dit melden u:

Gino Lagrange   haar echtgenoot

Bjorn en Sien Lagrange - Verplanken
Yena en Lias

Sven Lagrange
haar kinderen en kleinkinderen

† Jaak en † Camilla Bonte - Dendauw
† Noel en Annie Lagrange - Delepierre

haar schoonmoeder

Donald en Monique Bonte - Vanden Bossche
Patrick en Marleen Dewaegeneere - Bonte en familie
Lieven en Marianne Depypere - Bonte en familie
Mario en Nancy Bonte - Deras en familie
Guy en Marinka Callens - Bonte en familie
Marionne Bonte en familie
Geert en Regine D’Heygers - Lagrange en familie

haar broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten

De families Bonte - Dendauw en Lagrange - Delepierre

Met onze oprechte dank aan:
haar huisarts dr. R. Zwaenepoel,
de thuisverpleging Heidi, Cindy en Marijntje,
de dokters en het personeel van de Palliatieve Eenheid
Ten Oever in Kortrijk.

Het laatste beetje is nu op, veel was er te verduren.
Het kaarsje is reeds opgebrand, gedoofd zijn alle vuren.

Voor wie het aangaat is ’t niet erg, die heeft genoeg geleden.
Wel voor hen die ik achterliet vaarwel en wees tevreden!

Ik ga naar boven, niet naar beneden.




