
 
Haar glimlach en haar zorgen zijn voorbij,
haar lieve aandacht voor de daagse dingen
die door haar hoofd en vingers gingen
en alles wat ze was voor u en mij …

 
 
 

Dankbaar nemen we afscheid van

 
Mevrouw

Mariette Van Den Berghe
weduwe van de heer Ferdinand Verswyver 

geboren te Nederzwalm-Hermelgem op 6 januari 1931 
en overleden in het AZ Sint-Lucas te Gent op 4 november 2020, 

gesterkt door de ziekenzalving.

 
 

Door de huidige gezondheidsmaatregelen  
heeft de uitvaartliturgie plaats in familiekring.

Daarna brengen we Mariette naar haar laatste rustplaats  
in de familiegrafkelder op de begraafplaats van Asper.

Indien u dat wenst, kan u Mariette een laatste groet brengen  
in het funerarium D’hondt, Kruishoutemsesteenweg 1 te Zingem,  

op donderdag 5/11, vrijdag 6/11 en maandag 9/11 van 17 tot 18 uur.  
Op zaterdag 7/11 van 9.30 tot 10.30 uur.

 
Online kan u uw medeleven betuigen via www.uitvaartmetstijl.be 

 
Dit melden u: 
 
Carine en Ronny Verswyver - Eeckhout  
Veronique en Geert Verswyver - Lenvain

haar kinderen

Joke en Bjorn Eeckhout - Eeckhout, Maarten en Niels 
Mieke en Bart Eeckhout - Van Den Broeck, Casper 
Wouter en Lisa Lenvain - Hove  
Daan Lenvain

haar kleinkinderen en achterkleinkinderen

Oscar † en Cecile De Clercq - Van Den Berghe 
 kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen 
Roger † en Jeannine Van Den Berghe - De Cock 
 kinderen en kleinkind 
Jean-Pierre en Martine Michiels - Van Den Berghe
 kinderen en kleinkinderen 
André † en Gisella Vanderstraeten - Verswyver
 kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen 
Jozef † en Leona † Verswyver - De Groote
 kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen 

haar zussen, schoonbroer, schoonzussen, neven en nichten

De families Van Den Berghe - Stockman & Verswyver - Peelman.

 
 
Een bijzonder woord van dank aan: 

Dr. Eddy Bracke, haar huisarts,
de directie en het personeel van het WZC Mariahuis, afdeling Belem dek A,
Elisa, voor de bijzondere steun en zorg,
Dr. Dedecker en het verplegend personeel van het AZ Sint-Lucas te Gent, dienst geriatrie - straat 37, 
voor de warme en liefdevolle zorgen in haar laatste dagen en uren.

 

Familie Verswyver - Van Den Berghe 
p/a D’hondt - zorg voor uitvaart 
Kruishoutemsesteenweg 1, 9750 Zingem - 09 384 74 11 

“Nog even zocht je naar leven,
je laatste adem die glijdend verdween.

We noemden nog je eigen naam,
maar je was al naar elders gegaan.”


