Als het lichaam niet meer wil
en het leven wordt een lijden
dan kan men dankbaar zijn
dat God het komt bevrijden.

†
Bedroefd maar dankbaar voor hetgeen zij
voor ons betekend heeft nemen wij afscheid van
MEVROUW

Maria Verschraegen
Weduwe van de heer Adolf Lekens
Geboren te Beervelde op 3 mei 1925
en godvruchtig overleden te Wondelgem op 8 augustus 2022,
voorzien van de H. Sacramenten.

De plechtige rouwdienst, waartoe u vriendelijk wordt
uitgenodigd, zal plaatsvinden in de parochiekerk van
Sint-Catharina, Vroonstalledries te Wondelgem
op ZATERDAG 13 AUGUSTUS 2022 om 10.30 uur.

Zij leeft verder in de harten van:
Johan en Miranda Lekens – Van Hoecke
Derviş en Katrien Özker – Lekens en kinderen
Jonas Lekens
Jarno en Michelle Lekens – Escobar-Carballo
Frederik en Jana De Jans – Lekens en kinderen
Chris en Lut Danneels – Lekens
Annelies Danneels en kinderen
Jeroen en Kim Danneels – Hertveldt
Marc en Claudine Lekens – Hamelink
Bram en Nele Pesant – Lekens en zoontje
Sander en Kim Lekens – Vande Velde en dochtertje
haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen;
Alsook haar broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen,
neven en nichten.

Samenkomst en begroeting vanaf 10.10 uur.
De families Verschraegen, Lekens en Van den Berghe.
Na de crematie volgt de begrafenis van de urne bij haar
echtgenoot, in intieme kring, op de begraafplaats van
Wondelgem-Viaductstraat.

Men kan Maria een laatste groet brengen
in het mortuarium van AZ Sint-Lucas te Gent:
van dinsdag tot en met vrijdagvoormiddag,
dit telkens na afspraak op het nummer 09 224 61 58.
Het mortuarium bevindt zich
op het gelijkvloers van de parkeertoren.

Met bijzondere dank aan het verplegend personeel van
WZC De Liberteyt, voor hun steun en goede zorgen.

Correspondentieadres:
Uitvaart Waeyenberghe t.a.v. de familie Verschraegen Maria
Evergemsesteenweg 19, 9032 Wondelgem
Online condoleren kan via www.uitvaartwaeyenberghe.be

Uitvaart WAEYENBERGHE, Wondelgem – 09 253 74 77

