
 
 

 

Na een mooi en zinvol leven is van ons heengegaan

MEVROUW

Marie-Thérèse Himpe
echtgenote van Georges Vandenhende (†2015) 

geboren te Beveren-Leie op 26 oktober 1930,
overleden in Zorghotel Aurélys op 19 juni 2021
gesterkt door het ziekensacrament en omringd door haar naasten.

Stichtend lid "Singhet VRO".
Medestichter Missiebond Desselgem.
Gewezen bestuurslid Davidsfonds.

_______

De uitvaartdienst heeft plaats in de Sint-Martinuskerk te Desselgem
op ZATERDAG 26 JUNI 2021 OM 10.30 UUR, 
waarna Marie-Thérèse bijgezet wordt bij haar echtgenoot op het kerkhof, 
perk 4, Schoendalestraat te Desselgem.
De uitvaartdienst zal volgens de richtlijnen van de overheid in beperkte kring doorgaan,
waardoor enkel personen die een toegangskaartje ontvangen en meebrengen
aanwezig mogen zijn op de dienst.

Een stil moment bij Marie-Thérèse kan in het uitvaartcentrum De Brauwere,
Grote Heerweg 310 in 8792 Desselgem, elke dag van 16 tot 18 uur.

MOGEN ONZE GEBEDEN HAAR IN DANKBAARHEID VERGEZELLEN.

Dit melden, gesterkt door vele mooie herinneringen:

Haar zussen, broer, schoonzus, schoonbroers, neven en nichten:

 Marie-Claire Himpe
 † Karel Himpe en † Irène Vermersch en familie
 Marie-Josée Himpe en Daniël Lavens en familie
 Jan Himpe en Ceciel Cottenier en familie
 Marie-Madeleine Himpe en Frans Vandeputte en familie
 † Marie-Jeanne Himpe, Zuster H. Familie van Bordeaux
 Marie-Louise Himpe en Wilfried Lezy en familie
 
 Henk Douma en † Georgette Vandenhende en familie

De familie Himpe-Vandenhende,
De familie Vandenhende-Nolf.

Met dank aan haar huisarts Dr.  Viaene, 
directie en personeel Zorghotel Aurélys en allen die Marie-Thérèse genegen waren.

Onlinecondolatie : http://www.uitvaartzorgdebrauwere.be

Rouwadres: 
Funerarium Marnette 
tav Marie-Thérèse Himpe, Grote Heerweg 310, 8792 Desselgem.
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 Je mag dit nooit vergeten.
 Op een dag kust één van ons de ogen
 van de ander dicht en moet dan weten:
 dit is louter pauze totdat alles weer opnieuw begint.
 Jij en ik, geen stof, maar licht.


