Martha Soubry
°1928 - †2020
De familie dankt in het bijzonder:
haar huisarts Dr. Piet Couvreur
het verplegend personeel van het WZC De Vlinder
het verplegend personeel van de Cohort-afdeling in het WZC De Vlinder

Verzacht het verdriet met een kaartje of een telefoontje met troostende woorden
of breng later een bezoekje thuis bij haar familie als gebaar van medeleven.
Rouwadressen: Zwaluwenlaan 26, 8531 Hulste
Avenida de Los Oceanos 51, terrazas del galeon, 38670 Adeje, Tenerife
Driesstraat 157, 8580 Avelgem
Uw rouwbetuiging kan u ook overmaken via www.rouwcentrumdeseyne.be
Rouwcentrum Deseyne | Politieke Gevangenenstraat 126 | 8530 Harelbeke - Stasegem | 056/20 40 25

Liefste mama, dapper mens, je hebt je strijd gestreden.
Niemand weet wat je hebt geleden, al je pijnen zijn voorbij.
Rust maar ma, je bent nu vrij.

Dit melden u met veel verdriet:
Haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen:

Heden is van ons heengegaan

mevrouw

Martha Soubry

weduwe van Jules Declercq (†2007)

Rik en Jocelyne Ampe - Declercq
Bram en Heidi
Michèle
Brecht en Lien
Jack
Eddy en Herlinde Declerck - Declercq
†Kimm
Patrick en Mieke
Bo, Vic
Jelle

Zij werd geboren te Kortrijk op 15 december 1928 en is
van ons heengegaan te Harelbeke op vrijdag 10 april 2020,
gesterkt door het Sacrament der Zieken.

Joos en Elsje Polfliet - Declercq
Nelis
Robin
Liam

Met dank om al het mooie wat zij ons heeft gegeven, nemen we afscheid van Martha tijdens de uitvaartplechtigheid
op woensdag 15 april 2020 in de aula van Rouwcentrum Deseyne te Harelbeke, Pol. Gevangenenstraat.
Omwille van de nationale voorzorgsmaatregelen zal dit in beperkte familiekring plaatsvinden.
Aansluitend zullen we Martha herenigen met haar echtgenoot in de familiekelder op de begraafplaats van Hulste.
Er is geen mogelijkheid om Martha een laatste groet te brengen. We bewaren haar beeld in onze herinnering en in ons hart.

Delen mee in dit verdriet:

haar zus, broers, schoonbroer, schoonzussen, neven en nichten.
de families Soubry - Vanelslander en Declercq - Decorte

