Een moeder sterft altijd te vroeg,
al wordt zij nog zo oud.
Je bidt dat God haar sparen zal,
omdat je van haar houdt.

In droefheid nemen wij afscheid van haar die ons met zoveel
liefde en warmte omringd heeft
MEVROUW

Maria Van Tieghem
weduwe van de heer André Malfait (1925-2017)
geboren in Tiegem op 5 mei 1927
en godvruchtig overleden in Zwevegem op 13 maart 2019,
gesterkt door het sacrament van de zieken.

De plechtige eucharistieviering, gevolgd door de begrafenis,
waartoe wij u vriendelijk uitnodigen, zal plaatshebben in
de Sint-Amanduskerk in Zwevegem-centrum
op woensdag 20 maart 2019 om 10.30 uur.
Er is gelegenheid tot rouwgroet in de kerk vanaf 10.10 uur.
Een laatste groet aan Maria kan gebracht worden in
het funerarium Messiaen, Blokellestraat 157a in Zwevegem,
iedere weekdag van 15.30 uur tot 18.30 uur
en op zaterdag van 14.30 uur tot 16.30 uur.
Rouwbetuigingen: Familie Malfait - Van Tieghem
p/a Begrafenissen Messiaen
Blokellestraat 157a - 8550 Zwevegem
of via www.begrafenissenmessiaen.be

Dit melden u:
Lode Malfait
Ludwine Malfait
Thomas De Boom
Koen en Christine Malfait - Gheeraert
Jolien Malfait
Bruno en Trui Turpyn - Malfait
Sharon Turpyn
Bart Malfait, priester
haar kinderen en kleinkinderen
† Hubert en † Gabriëlle Van Tieghem - De Cock en familie
† Robert en † Marie-Thérèse Van Tieghem - Verhelst en familie
† André en † Marie-Thérèse Van Tieghem - Dendauw en familie
† Etienne en Monique Malfait - Vande Moortel en familie
Marguerite-Marie Malfait, zuster
† Antoon en † Godelieve Malfait - Roose en familie
† Gerard en Lena Malfait - Verduyn en familie
haar schoonzussen, neven en nichten
De families Van Tieghem - Moreau en Malfait - Vermeulen

Met onze oprechte dank aan:
haar huisarts,
de directie en het personeel van het wzc Sint-Amand in Zwevegem.

BEGRAFENISSEN MESSIAEN

ZWEVEGEM - 056 75 50 19

