
Door mooie herinneringen gesterkt
nemen we afscheid van mevrouw

Marie De Mulder
echtgenote van de heer Robert Tanghe

geboren te Scheldewindeke op 16 oktober 1933
en zachtjes van ons heengegaan 

in het WZC Moervaartheem 
te Wachtebeke op 23 mei 2022

Uw medeleven en vriendschap zijn
voor ons een warme steun

in deze moeilijke momenten
van afscheid nemen. Wij danken u hiervoor. 

Woorden waarmee jij zo vlot overweg kon, 
schieten ons vandaag tekort om uit te spreken 
hoe erg we je zullen missen.

Marietje, 67 jaar samen in volle en diepe liefde samenge-
leefd, onafscheidelijk waren we. Het leven gaf ons zovele 
mooie momenten. Nu je er niet meer bent, blijf ik ze 
koesteren. Ik zal jou erg missen, je warmte, je stem. Maar 
weet dat ik je altijd zal blijven horen.
    Pa

Ma, je gaf me het leven, je gaf me, samen met pa, 
een opvoeding waarin eerlijkheid, zorg, dankbaarheid en 
engagement belangrijke waarden waren. Wat hield je van 
Chantal en mij. Al heb ik zoveel verdriet om je heengaan, 
de troost die je me biedt door de manier waarop je het 
einde van het leven aanvaardde, sterkt mij tomeloos.
    Luc en Chantal

Oma, wat hebben we een plezier gehad toen je, samen met 
opa, ons overal mee naartoe nam; alle speeltuinen gezien, 
lekker gesmuld en zo vaak verwend met nog maar eens 
een cadeautje. En als we groter waren, fier op alles wat we 
ondernamen en tegelijkertijd bezorgd en volle goede raad.
    Ismaëlla en Quirijn

Dit melden u:

Robert Tanghe haar echtgenoot 

Luc en Chantal Tanghe - Van de Veire
 Ismaëlla Tanghe en Kris Clauwaert
 Quirijn Tanghe
 haar kinderen en kleinkinderen 

De families De Mulder, Tanghe en aanverwanten 

Wij hadden graag samen met u 
afscheid genomen van Marie, maar naar de wens van 

mama heeft de uitvaart reeds plaatsgevonden 
in beperkte familiekring op dinsdag 31 mei 2022.

Een oprechte dank aan iedereen 
die haar met de grootste zorg omringd heeft.

Rouwadres:
Uitvaartcentrum De Sporen 

t.a.v. familie De Mulder Marie
Stationsstraat 60, 9185 Wachtebeke

online condoleren:   www.uitvaartcentrumdesporen.be
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