
Je moeder blijft je moeder, zo eigen en vertrouwd
Je wilt haar niet graag missen omdat je van haar houdt
Maar eens dan komt de dag dat je haar moet laten gaan

Je verstand zegt dat het goed is, maar in je ogen blinkt een traan.

Diepbedroefd om het afscheid maar dankbaar voor al wat wij van haar 
mochten ontvangen, melden wij u het overlijden van

mevrouw

Monique Willems
echtgenote van de heer Theo Steyaert

Geboren te Beernem op 27 december 1949 en zachtjes overleden, 
omringd door haar familie, in het AZ Sint-Lucas in Assebroek (Brugge) op 27 februari 2023, 

gesterkt door het H. Sacrament der Zieken.

‘Lid van Ferm Knesselare’

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen van Monique 
tijdens de uitvaartplechtigheid aan de urne die zal plaatsvinden

in meditorium ‘Het Licht’, Brouwerijstraat 4B in Aalter

OP ZATERDAG 4 MAART 2023 OM 10.30 UUR.OP ZATERDAG 4 MAART 2023 OM 10.30 UUR.

Samenkomst in de aula vanaf 10.15 uur. Gelegenheid tot condoleren na de dienst.

Aansluitend volgt de inzetting van de asurne in de urnenkelder op de begraafplaats van Knesselare.

Er is gelegenheid om nog een stil moment bij Monique door te brengen in funerarium Fraeyman, 
Brouwerijstraat 24 in Aalter, woensdag en donderdag van 16.30 uur tot 18 uur of na afspraak. 

Online rouwregister via www.fraeymanuitvaart.be

 DANK AAN ALLEN DIE HAAR LIEFDE EN VRIENDSCHAP GAVEN

  

                    Zij leeft verder in het hart en de herinnering van

                              haar echtgenoot:

                                        Theo Steyaert

                              haar kinderen en kleindochters:

                                        Koen Steyaert

                                       Jurgen en Isabel Fraeyman - Steyaert,
                                               Lien en Lisa

                              haar zussen, broers, schoonzussen, schoonbroers, neven en nichten:

                                        Adelin en Vera Wittevrongel - Willems en zoon

                                        Jean-Pierre en Carine Van Kerschaver - Willems, kinderen en kleindochter

                                        Rudy en Virgenesa Willems - Ortega en kinderen

                                        Kurt en Veerle Willems - Dezutter

                                        Bruno en Martine Steenbeke - Willems, kinderen en kleinkinderen

                                        Georges (†) en Diane (†) Craeymeersch - Steyaert, kinderen en kleinkinderen

                                        Georges (†) en Christiana Piers - Steyaert, kinderen en kleinzoon

                              en alle aanverwanten van de families Willems - Sneppe en Steyaert - Laseur.

Een warme dank aan:

haar huisarts Dr. L. Rathé, het verpleegteam Gussé, Thuiszorg ‘De Zon’
en de dokters en het verplegend personeel van het AZ Sint-Lucas in Assebroek

                                                                                                                          Rouwadres: Familie Steyaert - Willems
                                                                                                                          p/a  Brouwerijstraat 24 , 9880 Aalter

Uitvaartverzorging Fraeyman, Aalter - info@fraeymanuitvaart.be - 09 236 36 00


