Haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen:

Maria Versavel
1939 - 2021

Carine Verscheure en Geert De Rudder
Daisy De Rudder en Fréderic Vanackere, Thibaut, Louis
Dennis De Rudder en Jasmien Depraetere
† Ann Verscheure en Geert Vandewalle en Mieke
Elien Vandewalle en Davy Van Der Straeten, Milan, Mathis
Jolien Vandewalle en Pol Verbeke, Finn
Pauline Vandewalle en Martijn Vancaysele, ♥
Marc Verscheure
† Rik Verscheure
Haar zus, broers, schoonzussen, schoonbroers, nichten en neven:
Heer en mevrouw Antoon Versavel - Georgette Leenknegt
Heer en mevrouw † Eric Versavel - Ida D’Halluin en familie
Heer en mevrouw Paul Vandepitte - Erna Versavel en familie
Heer en mevrouw Frans Versavel - † Denise Van Gansbeke en familie
Mevrouw Irma Verscheure en familie
Heer en mevrouw † Jozef Beyls - † Maria Verscheure en familie
Heer en mevrouw † Frans Berghman - Anna Verscheure en familie
Heer en mevrouw Marc Vandeputte - Ida Verscheure en familie
De families Versavel - Vanoverberghe en Verscheure - D’Halluin

†
Dankbaar nemen wij afscheid van mevrouw

Maria Versavel
Altijd bezige handen, nu gevouwen en stil.
Energiek, intens geleefd, zo was jouw wil.
Nu heb je rust, met lichaam en geest.
Het blijft ons zo dierbaar, wat is geweest.
Een groot gemis, het doet ons pijn.
Maar we weten, dat je altijd bij ons zult zijn!

weduwe van de heer Daniël Verscheure († 1987)
Geboren te Moorslede op 29 januari 1939 en
is er thuis overleden op 12 januari 2021.
Lid van Okra
Gewezen lid van Ferm

Wij nemen afscheid van Maria, in beperkte kring, in de Sint-Theresiakerk te Slypskapelle.
Na de crematie wordt de urne in het familiegraf geplaatst op de begraafplaats te Slypskapelle.
Online condoleren kan op www.uitvaartzorg-geldhof.be
Rouwadres: 8890 Moorslede, Bloemhoekstraat 3
Een persoonlijk afscheid aan Maria kan in het uitvaartcentrum Eveline Geldhof, Roeselaarsestraat 118 te Moorslede,
iedere weekdag van 15.30 tot 18.30 uur en op zaterdag van 15 tot 17 uur

Meme,
Uw hart is van goud,
omdat je altijd van ons houdt.
In goede en in slechte tijden,
stond je ons met raad en daad terzijde.
Uw overlijden kwam heel onverwacht.
We zijn dankbaar voor alle liefde die u ons gaf.
Je bent nu ver weg en toch dichtbij,
je zal voor altijd onze lieve meme zijn!

