
    

Maria DEWAELE
° 25 februari 1928 - † 13 december 2020

Maria blijft voor altijd verder leven in de harten van:

Haar broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten:
Cyriel (†) en Anna (†) WANZEELE-DEWAELE en familie
Gilbert (†) en Elisabeth (†) VANLUCHENE-DEWAELE en familie
Marcel (†) en Elza DEWAELE-PERSYN en familie

Paul (†) en Maria (†) DEPOURCQ-GOURLANDT en familie
Maurice (†) en Marie Jeanne (†) BULTYNCK-GOURLANDT en familie
Michel (†) en Francine (†) GOURLANDT-DEVRIENDT en familie

Delen mee in dit verdriet de families:
DEWAELE, WANZEELE, GOURLANDT en ROGGE

Een woord van dank aan haar huisarts Dr. Piet COUVREUR
en aan de directie en personeel van het WZC Sint-Vincentius Houtmarkt Kortrijk.

Rouwadres:
Blauwhuisstraat 23, 8531 Hulste
Condoleren kan ook via: www.begrafenissenvanwynsberghe.be

Uitvaartverzorging Vanwynsberghe Wim, Kuurne, 056 71 63 23 St-Michielsdrukkerij, Kuurne



Aan het einde van haar krachten gekomen, is rustig van ons heengegaan

mevrouw Maria DEWAELE
echtgenote van de heer André GOURLANDT († 31.07.1970)

Maria werd geboren te Hulste op 25 februari 1928 en is in het 
WZC Sint-Vincentius te Kortrijk, rustig ingeslapen op 13 december 2020. 
Gesterkt door het Heilig Sacrament der zieken.

Gewezen bestuurslid van “Markant Hulste” 
Gewezen lid van “Neos” en “Ziekenzorg”.

We nemen in beperkte familiekring afscheid van Maria 
tijdens de uitvaartplechtigheid in de St.-Pieterskerk te Hulste.

Na de plechtigheid zullen wij Maria herenigen met haar echtgenoot 
in het familiegraf op de begraafplaats te Hulste.

Voor een stil moment bij Maria bent u welkom in het funerarium Vanwynsberghe 
St.-Michielsweg 11 te Kuurne iedere dag van 16.00 tot 18.30 uur, tot en met 
donderdag 17 december.

Afscheid nemen is moeilijk, 
wetend dat woorden niet volstaan.

Elk van ons zou zijn eigen verhaal kunnen schrijven 
over wat je voor ons was, nog voor ons bent en blijven zal.

Woorden volstaan niet  
om de vrouw te beschrijven die je was.

We hebben met je geleefd,  
we hebben van je gehouden.

Jij van ons. 
Het was goed.


