
Zoals een ondergaande zon, 

die stil en langzaam haar laatste lichtstraal geeft, 

zo is van ons heengegaan,

mevrouw

Marie-José Vroman
echtgenote van de heer Jacques Verheye

Geboren te Bissegem op 23 februari 1932

en omringd door haar familie, rustig overleden in het WZC  H.-Familie 

op donderdagavond 17 juni 2021.

Marie-José blijft voor altijd verder leven in de harten van:

Haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen:

   † Kathleen VERHEYE

   Ronny en Kathleen CLAERBOUT-VERHEYE

	 Benny en Wendy VANHEE-VERBEKE

	 	 Caitlin en vriend Nathan

  Amber

	 † Bruno VANHEE

	 Fehmi en Bianca ISMAJLI-VANHEE

	 	 Zana, Viktor

	 Beatrice VANHEE

	 	 Elmiera, Tjorven, Jayden, Alyssa, Leyten

	 Bjorn en Candy VANHEE-VANDECAVEYE

	 	 Kiana, Isaura, Ilyana, Kynara, Sybe

	 Brecht VANHEE

   Marc en Claudine VERHEYE-GLORIEUX

	 Gianni en Angelina VERHEYE-CAMERLYNCK

	 	 Alyona en Andres

Haar broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten.

Delen mee in dit verdriet de families:

VROMAN, BOSSUYT, VERHEYE en DEPYPERE.

Een speciaal woord van dank voor de toegewijde en liefdevolle zorgen aan haar huisarts Dr. Geert Veldeman

de directie en het personeel van het WZC Heilige familie te Kuurne.

Rouwadres:

Gouden Akker 14, 8520 Kuurne.

Condoleren kan ook via: www.begrafenissenvanwynsberghe.be

We hadden graag samen met u afscheid genomen.
Door de huidige maatregelen is dit echter niet mogelijk. 

Op woensdag 23 juni 2021 nemen wij afscheid 
in de aula van het crematorium uitzicht te Kortrijk.

Na de crematie zullen wij Marie-José herenigen met haar 

echtgenoot op de begraafplaats te Kuurne.

DIT BERICHT GELDT ALS ENIGE KENNISGEVING.

Begrafenissen Vanwynsberghe - Kuurne 056/71 63 23 

Voor een stil moment bij Marie-José 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 gesloten.



Mevrouw

Marie-José Vroman
° 23 februari 1932 - † 17 juni 2021
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