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mevrouw

Marguerite Seeuws

Geboren te Sint-Maria-Oudenhove op 8 september 1940
en godvruchtig overleden te Erwetegem op 23 april 2022,

gesterkt door het H. Sacrament van de zieken.

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen 
tijdens de plechtige uitvaartliturgie, die zal opgedragen worden 
in de parochiekerk Sint-Pietersbanden te Erwetegem - Zottegem

op vrijdag 29 april 2022 om 10.30 uur.

Mogelijkheid tot condoleren van de familie na de plechtigheid.

Aansluitend volgen de crematie en de verspreiding van de as
op de strooiweide van de Stedelijke Begraafplaats

van Zottegem (Kluisstraat).

De namis wordt opgedragen in bovengenoemde kerk
op zondag 5 juni 2022 om 9.45 uur.

van vijle uitvaartzorg - 09 360 75 60 - www.vanvijle.be

Dit melden u met droefheid:

Stefaan en Helga De Keukelaere - Vijle
Brecht en Sarina, Ellis, Ruby
Sander en Sarah, Laurence
Valentine

Jan en Ann Kanters - De Keukelaere
Sam en Lulu, Scout
Dennis en Emmelie, Martha, Lola, Norma
Matthias en Serafien, ♥

Wim en Isabella Ysebaert - De Keukelaere
Kim en Koen, Liam
Els en Davy, Noa
Tom
Maarten

Wim en Patricia De Keukelaere - Van Elsuwege
Elien
Sven
Robbe en Maia

haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

Haar zus, broers, schoonzussen, schoonbroers, 
neven en nichten

De families Seeuws en De Keukelaere

Rouwadres: 
Van Vijle uitvaartzorg
t.a.v. familie mevrouw Marguerite Seeuws
Kloosterstraat 1, 9620 Zottegem

Online rouwbetuiging: www.vanvijle.be

Bijzondere dank aan Simonne voor haar dagelijks bezoek.
Dank aan allen die mama hebben bijgestaan.

weduwe van de heer Willy De Keukelaere

Ik verlaat diegenen van wie ik hield
om diegenen te ontmoeten die ik heb liefgehad.

Lid van verscheidene Erwetegemse verenigingen

Omringd door wie zij zo liefhad,
is thuis van ons heengegaan

U kan Marguerite een laatste groet brengen
in het funerarium Van Vijle, Kloosterstraat 1 te Zottegem
op afspraak (09 360 75 60).

Geen bloemen of kransen.


