
mevrouw 

Maria Vlieghe
echtgenote van 

de heer Marcel Decoene (†21.10.2003)

Maria werd geboren te Dottenijs op 13 november 1929

en omringd door haar familie, zachtjes heengegaan te Izegem op 13 februari 2019.                                                                                                         

Maria blijft voor altijd verder leven in de harten van:

Haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind:
  Karel en Mieke DECOENE-STICHELBAUT
	 Bert DECOENE
	 Joke DECOENE en Arne MOYAERT
	 Tom DECOENE en Penelope VANDEVENNE
	 Marieke DECOENE en Tijs VANDERMARLIERE

  Marc en Hilde DECOENE-PIEPERS
	 Gilles DECOENE en Margaux VEREECKE
	 Jelle DECOENE
	 Yana DECOENE

  Emmanuel en Katrien DEPYPERE-DECOENE
	 Kelly DEPYPERE
	 Sanne DEPYPERE
	 	 Alexander DEPYPERE
	 Jonas DEPYPERE en Jennifer LAGAISSE

  Annick DECOENE
	 Axel DECLERCQ
	 Louka DECLERCQ

De vader van Axel en Louka:
  Tom DECLERCQ

Haar broers, zus, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten:
  De familie van wijlen de heer en mevrouw Frans en Georgette Stragier – Vlieghe
  De heer en mevrouw Lucien (†) en Jacqueline Vlieghe – Baert en kinderen
  De familie van wijlen de heer en mevrouw Romain en Jacqueline Vlieghe – Delaere

  De familie van wijlen de heer en mevrouw Albert en Simonne Standaert – Decoene
  De familie  van wijlen de heer en mevrouw Marcel en Cecile Demuynck – Decoene
  De familie van wijlen de heer en mevrouw Leon en Anna Vercruysse – Decoene
  De heer en mevrouw Jozef  en Nicole Decoene – Deconinck en kinderen

  De families Vlieghe – Demeulemeester
  De families Decoene - Christiaens

Een speciaal woord van dank voor de toegewijde en liefdevolle zorgen aan haar huisarts Dr. Bernard Veys,
haar thuisverpleegsters Carla, Sarah en Delphine, zorgcentrum "De Blauwblomme" Kuurne, de dokters en personeel van 
Sint-Jozefskliniek te Izegem.

Samen met de familie en allen die Maria genegen zijn nemen we afscheid van haar rond de urne tijdens de 

uitvaartplechtigheid die zal plaatshebben in de St.-Michielskerk, Marktplein te Kuurne 

op woensdag 20 februari 2019 om 10.30 uur 

Bijeenkomst en gelegenheid tot rouwgroet in de kerk vanaf  10.10 uur. 

Daarna wordt de urne bijgezet op de begraafplaats van Kuurne, ingang Nieuwenhuyse

Begrafenissen Vanwynsberghe - Kuurne 056/71 63 23 

Maria ligt opgebaard in het funerarium Vanwynsberghe, Sint-Michielsweg 11, 8520 Kuurne,

 iedere dag bezoek van 16 tot 18.30 uur, tot en met maandag 18 februari,

zaterdag van 14.00 tot 16.00 uur, zondag gesloten.

Rouwbetuigingen:
Familie DECOENE - VLIEGHE
p/a begrafenissen  Vanwynsberghe, St.-Michielsweg 11, 8520 Kuurne

Digitaal condoleren: www.begrafenissenvanwynsberghe.be

’n Beetje
sterven doe je niet ineens,
maar af  en toe een beetje
en alle beetjes die je stierf,

’t is vreemd, maar die vergeet je,

het is je dikwijls zelfs ontgaan,
je zegt ik ben wat moe,

maar op een keer dan ben je aan 
je laatste beetje toe.
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