
 
 
 

 

Marie Temmerman
1931 - 2020 

Dirk Schiettecatte & Natalie en kinderen
haar zoon

Emanuel Schiettecatte
haar kleinzoon

Lore en je oogappel Mila
haar achterkleinkinderen

Aloïs † en Julia † Temmerman - Robbens en kinderen
Albert † en Alice Temmerman - Foret en kinderen
Andre † en Julienne † Temmerman - De Poorter en kinderen
Gilbert † en Andrea Temmerman - De Tandt en kinderen
Robert † Temmerman en kinderen
Lisette en Albert † Temmerman - Van Hauteghem en kinderen
Marcel † en Noëlla † Temmerman - Van Kerrebroeck en kinderen
Urbain † en Lea † Schiettecatte - Libbrecht

haar broers, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten
De families Temmerman - Schiettecatte - Notebaert - Uytterhaegen.

 
Rouwadres: 9620 Zottegem, Sonseindestraat 17
Online condoleren via www.uitvaartmetstijl.be
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Nooit meer iets van je horen.
Nooit meer iets van je zien.

Niet in dit leven.
In het hiernamaals misschien.

In mijn hart blijf ik je dragen.
In mijn hart blijf je bestaan.

Ja dat plekje in mijn hart.
Daar komt niemand meer aan.

 

 
Met bijzondere dank aan:

haar huisartsen Dr. Blondeel en Dr. Van Damme,
het verplegend en verzorgend personeel van 
het WZC De Vlaamse Ardennen te Horebeke,

het verplegend en verzorgend personeel  
van het AZ Oudenaarde.

 
Liefdevolle herinnering aan

 
Mevrouw

Marie Temmerman
echtgenote van de heer Armand Schiettecatte †

geboren te Nederename op 31 oktober 1931 en overleden te Oudenaarde op 30 december 2020

Door de huidige maatregelen heeft de afscheidsplechtigheid met asurne plaats 
 in beperkte kring op woensdag 6 januari 2021 om 14 uur. U kan de plechtigheid volgen  

via livestream op de website van Uitvaartzorg D’hondt: www.uitvaartmetstijl.be,  
10 minuten voor aanvang kikt u op het vakje livestream.

De urne van Marie zal bijgezet worden in het columbarium van de stadsbegraafplaats te Eine. 
 
 

Dank voor uw medeleven en uw steun.


