
Omgeven met de dankbare genegenheid van haar familie, is rustig van ons heengegaan

mevrouw 

Margriet Matton
weduwe van

de heer Medard Vanhecke (†28.10.2011)

Margriet werd geboren te Zwevegem op 16 februari 1930
en omringd door haar familie, rustig ingeslapen te Kortrijk op 11 januari 2020,

gesterkt door het Heilig Sacrament der Zieken

Margriet blijft voor altijd verder leven in de harten van:

Haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen:

 Dirk en Greta GELDHOF - VANHECKE

  Andy en Darline DELATTER – GELDHOF

        Kiana AMEYE

        Guillaume DELATTER

 Carl VANHECKE

 Filip VANHECKE en Brigitte DELANGRANGE

  Seroka VANHECKE en Kennith HAERINCK

	       Jayden HAERINCK

	 Assia VANHECKE en Lise GOOSSENS

Haar broer, zus, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten.

Delen mee in dit verdriet de families:

MATTON – DEMEIRE

VANHECKE - VANELSTRAETE

   

Een speciaal woord van dank aan haar huisarts Dr. Luc Deryckere, het personeel van AZ Groeninge te Kortrijk 

en aan het personeel van het WZC Heilige Familie te Kuurne.

Rouwbetuigingen kunnen verstuurd worden naar:

Uitvaart VANWYNSBERGHE, St.-Michielsweg 11, 8520 Kuurne

T.a.v. de familie VANHECKE - MATTON

Condoleren kan ook via: www.begrafenissenvanwynsberghe.be

Samen met de familie en allen die Margriet genegen zijn nemen we afscheid van haar rond de asurn

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

op zaterdag 18 januari 2020 om 10.00 uur.

U wordt de mogelijkheid geboden uw medeleven te betuigen aan de familie na de dienst.

Na de plechtigheid wordt haar asurn bijgezet bij haar echtgenoot op de begraafplaats te Kuurne

Voor een stil moment bij Margriet bent u welkom in het funerarium Vanwynsberghe
St.-Michielsweg 11 te Kuurne iedere dag van 16.00 tot 18.30 uur.

Moge Margriet in vrede rusten

Kuurne, 11 januari 2020

Nooit de moed opgegeven
Ook al was het soms zwaar.
De kracht om verder te leven

Zeker met en voor elkaar

Begrafenissen Vanwynsberghe Wim, Kuurne - Tel. 056 71 63 23



Mevrouw

Margriet Matton
° 16 februari 1930 - † 11 januari 2020
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