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Dankbaar om al wat zij voor ons betekend heeft,
nemen wij met pijn in ons hart, afscheid van

MEVROUW

Monique Declercq
echtgenote van de heer Rony Desmet

geboren in Waregem op 13 mei 1959
en overleden in Kortrijk op 15 juni 2022.

Oma Woef

De uitvaartplechtigheid, waartoe wij u vriendelijk uitnodigen,
zal plaatsvinden in de Sint-Brixiuskerk in Ooigem op woensdag 22 juni 2022 om 11 uur.

Er is gelegenheid tot rouwgroet in de kerk voor de dienst vanaf 10.45 uur.

Nadien zal Monique rusten op de begraafplaats van Ooigem.

Een laatste groet aan Monique kan gebracht worden in het funerarium Messiaen,
Stationsstraat 156 in Oostrozebeke, iedere werkdag van 16.30 tot 18.30 uur,

en op zaterdag van 14.30 tot 16.30 uur.

Je gaf me je liefde,
bezorgdheid en trouw.

Ik heb genoten van
die jaren met jou.

Ik weet dat het jou
ook goed heeft gedaan,

maar ik zal je missen
bij het verdergaan.



Dit melden u:

Rony Desmet  haar echtgenoot

Dominique en Deborah Desmet - Vandenberghe
Thibo
Lisa

Frederick Desmet haar kinderen en kleinkinderen

† Snoopy haar trouwe viervoeter

Johan en Andrea Declercq - Cooreman en familie
Roland en Carine Declercq - Dewaele en familie
Patrick en Nancy Declercq - Van Nieuwenhuyse en familie
Rudy en Sabien Declercq - Deheegher en familie

Jean-Pierre en Viviane Desmet - Tyvaert en familie
Jean-Marc en Christine Desmet - Meyfroidt en familie
Norbert en † Marleen Carpels - Desmet en familie
† Jan en Nadine Belaen - Desmet en familie
Luc en Anne Desmet - De Clercq en familie
Rudy en Marijke Bruynooghe - Desmet en familie

haar broers, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten

De families Declercq - Dhaenens en Desmet - Baert
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Met onze oprechte dank aan:

de dokters en het personeel van AZ Groeninge in Kortrijk,
allen die Monique genegen waren.

Rouwbetuigingen:

Familie Desmet - Declercq
p/a Begrafenissen Messiaen
Stationsstraat 156 – 8780 Oostrozebeke
of via www.messiaen.be


