
Met liefde en mooie herinneringen nemen we afscheid van

mevrouw

Mariette Callens
echtgenote van de heer Etienne Soetaert († 12.06.1983)

Mariette werd geboren te Deerlijk op 15 augustus 1928
en is van ons heengegaan in WZC 

Seniorenzorg H.Familie te Deerlijk op 29 oktober 2020,
gesterkt door het Heilig Sacrament der Zieken.

Mariette blijft voor altijd verder leven in de harten van:

Haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen:
Bernard en Carine SOETAERT-DONCKELE
	 Aaron en Stefanie LETERME-SOETAERT
	 	 Noor, Sien en Tuur
	 Nathalie SOETAERT
	 	 Helena en Marie-Julie
	 Jeroen en Evelien ROELENS-SOETAERT
	 	 Elisa en Felien

Filiep en Cathérine SOETAERT-CLAERBOUT
	 Brecht en Sofie GUILLEMYN-SOETAERT
	 	 Rachelle
	 Niels en Valerie SYX-SOETAERT
	 	 Ties en Tuur
	 Olivier (†) SOETAERT 
	 David en Josephine ROSSEEL-SOETAERT
	 	 Mathis

Marc en Hilde SOETAERT-DENDAUW
	 Mathieu en Celien SOETAERT-DESMET
	 Dieter en Justine DEMYTTENAERE-SOETAERT

Haar zus, schoonbroers, schoonzus, neven en nichten:
Roger (†) en Yvette (†) GHYSELS-CALLENS en familie
Henri (†) en Simonne (†) SOETAERT-MESSELY en familie

Delen mee in dit verdriet de families:
CALLENS, DEBUE, SOETAERT en DEFORCHE.

Een woord van dank aan haar huisarts Dr. Vandeputte en het personeel van seniorenzorg H.-Familie te Deerlijk. 

 De afscheidsplechtigheid in de St.-Pieterskerk te 
Kuurne zal in strikte familiekring plaatsvinden.

Na de plechtigheid zullen wij Mariette herenigen met 
haar echtgenoot op de begraafplaats te Kuurne.

Begrafenissen Vanwynsberghe Wim, Kuurne - 056/71 63 23 

Rouwadres:
Leembosstraat 3, 8710 Wielsbeke
Digitaal condoleren: www.begrafenissenvanwynsberghe.be

Degenen die ik liefheb verlaat ik
om diegenen die ik liefhad terug te vinden.

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

zaterdag van 14.00 tot 16.00 uur, zondag 1 november en maandag 2 november gesloten.



Mevrouw

Mariette Callens
° 15 augustus 1928 - † 29 oktober 2020
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