
Paul en Annie Deruyter - Cobbaert
Jan (†)
Lieselot en Brecht

Flore en Hannes,  Saar en Illias,  Stan,  Hanne
Eva en Christophe

Maud,  Jasmijn,  Siebe
Liesbet en Bjorn

Jolan, Kato,  Ben
Bernadet en Tom

Tuur,  Kas
Jan en Ilse

Casper,  Jacob
Joris en Géraldine

Jasper, Thomas

Norbert en Angeline Meuwissen - Cobbaert
Leen en Michael, 

Flor, Lou, Miel
Bert en Vívian

Maria Clara, Luisa 
Griet en Tim

Bo, Nien
Marie en Gilles haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten

De families Vanhollebeke - Vandekerckhove en Cobbaert - Dierickx-Visschers

†
Mevrouw

Maria VANHOLLEBEKE
Weduwe van Florimond Cobbaert

Geboren te Torhout op 23 april 1925 en overleden te Roksem op 19 mei 2021.

De uitvaartplechtigheid zal opgedragen worden in beperkte familiekring in de Onze-Lieve-Vrouwekerk te Oudenburg
op DONDERDAG 27 mei 2021 om 10u30, gevolgd door de bijzetting in de familiekelder op de begraafplaats van Roksem.

De dienst kan via live-stream gevolgd worden. De link hiervoor kunt u terugvinden op de website:
https://www.uitvaartdepoorter.be/rouwregister/maria-vanhollebeke.

Een bijzonder woord van dank aan de huisartsen Dr. Stern, Dr. Joren, Dr. Tom, de verpleging van het Wit-Gele Kruis,
kinesist Hannes, nachtopvang Hilde en Albert en allen die haar met liefde hebben omringd.

Er is een mogelijkheid om persoonlijk afscheid te nemen van Maria in het uitvaartcentrum Depoorter,
C. Permekelaan 43 te Jabbeke elke dag van 16u tot 17u (behalve zondag en maandag) t.e.m. woensdag 26 mei 2021.

Rouwadressen: familie Deruyter - Cobbaert - Brugsesteenweg 51 - 8460 Oudenburg
familie Meuwissen - Cobbaert - Brugsesteenweg 55 - 8460 Oudenburg

Online condoleren is mogelijk op www.uitvaartdepoorter.be

Jij met jouw wijde vleugels
Je vliegt met grote halen

Tot bij de zon

Even leek het alsof je de warmte al kon voelen
Toch keek je om

Wijd wapperend
zag je dat het goed was

En je vloog langzaam verder

De warme gloed gaf je veren
Een gouden glans

Ze zorgden voor een lichtspel op de grond

Met je snavel nam je een hoop stralen
En verdeelde ze

Tussen elk van ons

Nog een laatste
keer keek je om

En zag dat het goed was

Afscheid met zorg Depoorter - Jabbeke - T. 050 38 55 66                                                                                                                Druk Devlieghere - Oudenburg - T. 059 26 67 21

Moeder

Omdat jij de ader was waaruit wij groeiden

Omdat jij de bodem was waaruit wij bloeiden

Omdat jij wist wat ons kon deren

Zullen wij je altijd eren


