
Uitvaartcentrum De Sporen,   
t.a.v. familie Marie-Louise Verdurmen
Stationsstraat 60, 9185 Wachtebeke
www.uitvaartcentrumdesporen.be

Rouwadres:

online condoleren:

Dit melden u met droefheid:

Ghislain Coone haar echtgenoot

Gert en Ann Coone - Van Vossel
 Ids
 Diede
Bart Coone en Evelien Wille
 Oona 
 Otto haar kinderen en kleinkinderen

Norbert (†) en Rosa Van Loo - Verdurmen en vriend Bert
Fernand (†) en Godelieve (†) Vervaet - Verdurmen
Theo (†) en Hilda Baart - Verdurmen
 Anneke (†)
Ghislain (†) en Leontine Verdurmen - Braems
 kind en kleinkind
Raf en Agnes (†) Coone - Seynaeve
 kinderen, klein- en achterkleinkinderen
Hilaire (†) en Blanche (†) Coone - Maillaert  
 kinderen en kleinkinderen
Romain en Andrea Coone - Alliet
 kinderen en kleinkinderen
Eric (†) en Eliane Coone - Du Priez 
 kinderen en kleinkinderen 
Laura Pieters 
 kinderen, klein- en achterkleinkinderen
 haar zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten

De families Verdurmen, Coone en aanverwanten.

Met dank aan 
de verpleegkundigen en verzorgenden van het Wit-Gele Kruis, 
alle personeelsleden, vrijwilligers en de directie van WZC De Mey
en iedereen die Marie-Louise een warm hart heeft toegedragen.

Je was een rots in de branding en koerste recht door zee
je trotseerde storm en golven

ook al had je de wind niet altijd mee

Door mooie herinneringen gesterkt
nemen we afscheid van mevrouw

Marie-Louise Verdurmen
echtgenote van de heer Ghislain Coone

geboren te Overslag op 29 augustus 1944
en omringd door haar geliefden zachtjes van ons heengegaan

in het WZC De Mey te Wachtebeke op 5 februari 2023

De uitvaartplechtigheid, waarop u wordt uitgenodigd, 
zal plaatsvinden in de parochiekerk Sint - Catharina te Wachtebeke op 

vrijdag 10 februari 2023 om 11.00 uur

Samenkomst in de kerk om 10.45 uur.

Na crematie zal de as van Marie-Louise 
worden bijgezet in de urnenkelder

 op de gemeentelijke begraafplaats van Wachtebeke.

U kan Marie-Louise nog een laatste groet brengen in het funerarium
van Uitvaartcentrum De Sporen, Stationsstraat 60, Wachtebeke

op donderdag 9 februari van 17.00 uur tot 18.00 uur.
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