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Maria Dejager

De offergang geldt als rouwbetuiging.
Rouwadres: 

Van Vijle uitvaartzorg
t.a.v. familie Verhelst - Dejager
Kloosterstraat 1, 9620 Zottegem

Online rouwbetuiging: www.vanvijle.be

Geboren te Deerlijk op 20 oktober 1923
en zachtjes van ons heengegaan te Zottegem op 21 februari 2022,

gesterkt door de ziekenzalving.

Ik verlaat diegenen
die ik liefheb,
om diegenen die ik liefhad
terug te vinden.

Dit melden u:

haar kinderen
Annie Verhelst
Eddy (†) en Mieke Verhelst - Matthijs, Dirk Hertegonne

haar kleinkinderen en achterkleinkinderen
Evelien Van der Bracht en Jens Dalm, Lewis en Scott
Valerie Van der Bracht
Karlien Verhelst en Béné De Waele, Victor en Louis
Sofie Verhelst en David Lejour, Charles en César

haar zussen, broer, schoonzussen, schoonbroer, neven en nichten
Achiel (†) en Marie-José (†) Dejager - Derijcke en familie
Roger (†) en Noëlla De Vos - Dejager
Noël (†) en Gilda Dejager - Deprez en familie
Walter en Marcella Van Caneyt - Dejager en familie
Marcel en Godelieve Dejager - Beyaert en familie
Roger (†) en Godelieve (†) Verhelst - Vanhoenackere 
en familie

Doopmeter van Mia Dejager en Chris Van Caneyt

De families Dejager, Verhelst, Vanwynsberghe en Vanhoutte

Dank aan allen die haar geluk, liefde en vriendschap gaven.

U kan Maria een laatste groet brengen 
in het funerarium Van Vijle, Kloosterstraat 1 te Zottegem, 

op afspraak (09 360 75 60). 

Dankbaar om het lang en gelukkig samenzijn,
maar diepbedroefd nemen wij afscheid van

mevrouw

†

weduwe van de heer Willy Verhelst († 2006)

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen
tijdens de plechtige uitvaartliturgie, die zal opgedragen worden

in de Sint-Martinuskerk te Sint-Lievens-Esse
op vrijdag 25 februari 2022 om 10.00 uur,

waarna wij haar begeleiden naar haar laatste rustplaats
op de begraafplaats aldaar.

Geen bloemen of kransen.


