
Langzaam ben je van ons weggegleden, elke dag een beetje meer. 
Telkens werd je iets ontnomen, dat deed jou en ons zo zeer. 

Het is een gemis, een stille pijn, dat je nooit meer bij ons zult zijn.

Dankbaar om wat zij voor ons betekende 
nemen we afscheid van

MEVROUW

Mariette De Neve 
weduwe van de heer Lucien Demeyer († 2017)

geboren te Vinkt op 28 december 1935 
en van ons heengegaan in het W.Z.C. Sint-Vincentius 

te Deinze op 14 juni 2020. 

Dit melden u:

Omer (†) en Leonie (†) Schepens - De Neve en familie
André (†) en Julia (†) De Neve - Lievrouw en familie
Frans (†) De Neve
Roger (†) De Neve
Laurent (†) en Maria (†) De Neve - Devoldere - 
 Anita De Neve en familie
Jérôme en Maria (†) Devoldere - De Neve en familie

Remi en Elza (†) Demeyer - Desmet - 
 Lia Vaneeckhoutte en familie
Paul (†) en Ivonne (†) Sergeant - Demeyer en familie
Marcel (†) en Simonne (†) Dhuyvetter - Demeyer en familie
Roger (†) en Maria (†) Corijn - Demeyer en familie
Julien (†) en Rosita (†) De Volder - Demeyer en familie

    haar schoonbroers, schoonzussen, 
 neven, nichten en verwanten

en de families De Neve - Demeyer - Janssens - Vankeirsbilck.

Met dank aan haar huisarts Dr. E. Snauwaert, 
de directie en het personeel van het W.Z.C. Sint-Vincentius te Deinze 

en in het bijzonder Hilde.

U kan uw medeleven betuigen via www.uitvaartzorgdeboever.be

Rouwadres: 
Uitvaartzorg De Boever-Drijoel 
t.a.v. de familie De Neve - Demeyer
Kouter 56, 9800 Deinze

Uitvaartzorg De Boever - Drijoel, Deinze - 09 386 30 64
Druk. De Schrijver, Deinze - 09 380 11 95

Wegens het coronavirus/covid-19 
zal de afscheidsplechtigheid met de asurne 

in zaal ‘Westkouter’ te Deinze gevolgd door de bijzetting  
bij haar echtgenoot in de urnenkelder op het kerkhof te Zeveren 

in beperkte kring plaatsvinden.

Bedankt voor uw begrip en burgerzin. 

Bewaar het beeld van Mariette in uw hart, 
er is geen mogelijkheid tot begroeting in het funerarium.

Dank aan allen die haar liefde, geluk en vriendschap gaven.



MEVROUW

Mariette De Neve 
° 28 december 1935  - † 14 juni 2020 


