De familie dankt het volledige team van het WZC Sint-Jozef te Oostkamp, in het bijzonder “De Oase”.

Martha Vanhove
29 juli 1924 - 3 januari 2018

Zeedijkweg 15, 8210 Loppem
Tieltstraat 67, 8740 Pittem

uitvaartcentrum Timmerman - Loppem / Sint-Michiels / Oostkamp - 050/82 40 48 - www.timmermanbvba.be

‘t Is goed in ‘t eigen hert te kijken
Mevrouw

nog even vóór het slapen gaan
of ik van dageraad tot avond
geen enkel hert heb zeer gedaan.

Martha Vanhove
weduwe van De heer Michel MARTENS

geboren te Zedelgem op 29 juli 1924 en van ons heengegaan
te Oostkamp op 3 januari 2018, gesterkt door het H. Sacrament der zieken.
De plechtige uitvaartdienst, waartoe wij u vriendelijk uitnodigen, zal opgedragen worden
op dinsdag 9 januari 2018 om 10.30 uur in de Sint-Laurentiuskerk te Zedelgem,
gevolgd door de bijzetting in de familiekelder op het kerkhof van Loppem.
Bijeenkomst en begroeting in de kerk vanaf 10.15 uur.
U kan persoonlijk afscheid nemen in het funerarium Timmerman, Steenbrugsestraat 3 te Loppem,
elke werkdag van 16 tot 18.30 uur, zaterdag van 16 tot 17.30 uur, niet op zondag.
Condoleren kan ook via www.timmermanbvba.be

Alice Nahon

Dit melden U bedroefd:
Patrick en Kathleen Martens - Buffel
Emmelie
Julie
Filip en Mieke Martens - Bultinck
Emiel en Hanne Vandewalle - Martens, Remi en Anna
Laura
Suzan

haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

Remi (†) en Maria (†) Vanhove - Vandamme en familie
Maurice (†) en Rachel (†) Vanhove - Verhelst
Vital (†) en Maria (†) Vanhove - Maertens en familie
Eerwaarde Zuster Clara Martens (†)
Hilaire Martens (†)
Hubert (†) en Lucrèce (†) Martens - Vannieuwenhuyse en familie
Roger en Maria Vanhecke - Martens
Gaston en Anna (†) Moeyaert - Martens en familie
André en Rosette Martens - Defauw en familie
		
haar broers, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten
de families Vanhove - Aneca en Martens - Strubbe.

