
Verdrietig om haar heengaan, maar dankbaar 
om de vele mooie herinneringen, nemen wij afscheid van

MEVROUW 

Yolande Vanluchene
weduwe van de heer Achiel Maroy (1916 - 1976)

geboren in Heestert op 26 juni 1924 en er overleden
op 29 juli 2020, gesterkt door het sacrament van de zieken.

De uitvaartplechtigheid zal volgens de richtlijnen van de overheid  
plaatshebben in beperkte familiekring. 

La célébration aura lieu selon les directives gouvernementales  
en cercle familial limité. 

Een laatste groet aan Yolande kan gebracht worden in  
het funerarium Messiaen, Verzetslaan 9 in Moen,  

iedere werkdag van 14.30 tot 16 uur en van 17.30 tot 19 uur, 
op zaterdag van 14.30 tot 16.30 uur
tot en met dinsdag 4 augustus 2020. 

Un dernier hommage à Yolande peut être rendu  
au funérarium Messiaen, Verzetslaan 9 à Moen,  
chaque jour de 14.30 à 16 h et de 17.30 à 19 h 

et le samedi de 14.30 à 16.30 h
jusqu’à et y compris mardi le 4 août 2020.

Zij is mama en mémé van / elle est maman et mémé de 

Robert en Cécile Delbeke - Maroy
Koen en Katleen Van den Heede - Delbeke

      Noor en Merel 
Aurélien en Emmanuelle Bisbrouck - Delbeke

      Leo, Lili-Rose en Isaac
Christophe en Nancy Collard - Delbeke

      Senne en Rosie
Christian en Rita Renard - Maroy

Thierry en Coralie Renard - Dufour
      Naël en Célia

Sébastien en Kathy Callens - Renard 
      Chloé, Hugo en Noémie

Dominique en Nathalie De Waele - Renard 
      Manon, Ethan, Edwyn

Frans Maroy

Zij is zus, schoonzus en tante van / elle est soeur, belle-soeur et tante de 

† Raymond en † Julienne Vanluchene - Gelaude en familie
† Jacques en † Irène Vanluchene - Baert en familie
† Roger en † Henriette Defraeye - Vanluchene en familie
† André en † Liliane Vanluchene - Vryghem en familie
† André en † Maria Vandeputte - Maroy en familie
† Gilbert en † Marie-Jeanne Maroy - Vanwynsberghe en familie
† Albert en † Madeleine Lateur - Maroy en familie
† Jozef en † Agnes Vanwynsberghe - Maroy en familie
† Roger † Agnes Maroy - D’Haeye en familie

De families Vanluchene - Desutter en Maroy - Beyls

Met onze oprechte dank aan:
haar huisartsen Dr. S. Deprez en Dr. A. Vanherpe,
haar thuisverpleegster Chantal D’Hondt,
de directie en het personeel van het wzc Marialove in Heestert.

Rouwbetuigingen: Familie Maroy - Vanluchene 
 p/a Begrafenissen Messiaen 
 Verzetslaan 9 - 8552 Moen 
 of via www.messiaen.be
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