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

MEVROUW

Maria Hoste
weduwe van de heer André Goderis (1925 - 1990)

geboren in Meulebeke op 11 april 1929
en overleden in Wielsbeke op 3 november 2022.

Lid van Okra

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

Begrafenissen Messiaen, Stationsstraat 156 in Oostrozebeke,
op zaterdag 12 november 2022 om 10 uur.

Er is gelegenheid tot rouwgroet in de aula na de dienst.

Nadien wordt de urne van Maria bijgezet
in het urnenveld op de begraafplaats in Ooigem.

Een laatste groet aan Maria kan gebracht worden in
het funerarium Messiaen, Stationsstraat 156 in Oostrozebeke,

iedere werkdag van 16.30 uur tot 18.30 uur,
en op zaterdag van 14.30 uur tot 16.30 uur

 tot en met woensdag 9 november 2022.

Dit melden u:

Freddy en Rita Devos- Goderis
Kim en Isabelle Devos - Cnockaert
 Lara, Tibo
Stijn Devos en Nayane Portela

Yvan en Claudine Vandewiele - Goderis
Bert en Ellen Vandewiele - Adams
 Lars, Oona
Jo Vandewiele en Hanne Vervaeke
 ♥

haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

† Romain en † Simona Derveaux - Hoste en familie
† Gerard en † Maria Baert - Goderis en familie
† Antoon en † Madeleine Goderis - Cannoot en familie
† Frans en Agnes Goderis - Verhulst en familie
† Michel en † Jeanne Goderis - Descamp en familie

haar schoonzus, neven en nichten

De families Hoste - Christiaens en Goderis - Behaeghe

Met onze oprechte dank aan:
haar huisartsen dr. Volckaert en dr. Parmentier,
de directie en het personeel van wzc Ter Lembeek
in Wielsbeke.

Rouwbetuigingen:
Familie Goderis - Hoste
p/a Begrafenissen Messiaen
Stationsstraat 156 - 8780 Oostrozebeke
of via www.messiaen.be
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