Je wilde zo graag verder, je wilde zo graag bij ons zijn.
De strijd was oneerlijk en geheel niet terecht.
Je wilde zo graag verder, maar verloor dit gevecht.

†

Dit melden u met droefheid:

Na een schoon leven is van ons heengegaan

mevrouw

Simone Machtelinckx

Frans (†) en Yvonne (†) Pede - Machtelinckx
Lucien (†) en Hilda Van Kerkhove - Machtelinckx
Julien (†) en Mariette De Cuyper - Machtelinckx
Antoinette Machtelinckx
Charles (†) en Jeannine Machtelinckx - Serbruyns

dochter van wijlen de heer en mevrouw
Omer en Marie-Madeleine Machtelinckx - De Mesure
Geboren te Velzeke-Ruddershove op 12 juli 1929
en overleden te Zottegem op 25 december 2017,
begeleid door het gebed van de H. Kerk.
___
Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen
tijdens de plechtige uitvaartliturgie, die zal opgedragen worden
in de parochiekerk Sint-Martinus te Velzeke
op ZATERDAG 30 DECEMBER 2017 om 10 uur,
waarna wij haar begeleiden naar haar laatste rustplaats
op de Stedelijke Begraafplaats van Zottegem (Kluisstraat).
Mogelijkheid tot condoleren van de familie na de plechtigheid.
De namis wordt opgedragen in bovengenoemde kerk
op zaterdag 27 januari 2018 om 18.30 uur.
U kan Simone een laatste groet brengen
in het funerarium van het A.Z. Sint-Elisabeth te Zottegem
elke dag van 13.30 tot 15.30 uur en na afspraak (09 364 86 30).

Geef haar ziel de eeuwige rust.

haar zussen en schoonzus.
Gabriël en Rita Volckaert - Pede en zoon
Herman Pede (†) - Martine De Coppel
Dirk en Marleen Pede - Ghijselinck, kinderen en kleinkind
Hugo en Ann Van Kerkhove - Schiettecatte en zoon
Linda De Cuyper en kinderen
William De Cuyper
Chantale Machtelinckx en Johan Moreels, kinderen en kleinkind
Patrick en Nadia Haelterman - Machtelinckx, zoon en vriendin
Danny Machtelinckx
Gino en Anja Machtelinckx - Cantaert
Geert Machtelinckx (†)
haar neven en nichten.
Met dank aan haar huisartsen en de thuisverpleging.
Online kan u uw medeleven betuigen via www.vanvijle.be
Rouwadres:
Van Vijle uitvaartzorg
t.a.v. de familie Machtelinckx
Europaweg 68, 9620 Zottegem
Van Vijle uitvaartzorg, Zottegem 09 360 75 60

