
 
 
 

 

Mariette Voet
1934 - 2021 

 
Dit melden u:
 
Guy en Anja Van Synghel - Decostere 
 Nils
 Jarne
 Aysel en Robin
 Tayina
Kurt Van Synghel
 Sjefke
Kris en Regina Van Synghel - Van Hauteghem
 Mathis
 Noah 

haar kinderen en kleinkinderen
 
De families Voet - Verplanken en Van Synghel - Van Loosveldt.

Rouwadres:
Familie Van Synghel - Voet, p/a D’hondt, zorg voor uitvaart
Gentstraat 82, 9700 Oudenaarde, 055 31 11 33

Online condoleren via www.uitvaartmetstijl.be



 
 
 
 
 
 

Met dank aan:

 
het personeel van WZC Groendorp  

te Horebeke,

haar huisartsen Drs. Guy en Jolien Verzelen.

Dag lieve moeder, je reis is over,
jij bent waar vader ook al jaren is.
Ik dank dat het voor jou voorbij is,
maar denk niet dat ik je niet mis!

Wij nemen afscheid van
 

Mevrouw

Mariette Voet
weduwe van de heer Georges “Maurice” Van Synghel

geboren te Oudenaarde op 8 augustus 1934 en overleden te Oudenaarde op 23 februari 2021.

 
Door de huidige maatregelen heeft de gebedsdienst plaats in intieme kring.

De urne van Mariette zal bijgezet worden in een urnekelder  
op de stedelijke begraafplaats Meulewal te Oudenaarde-Eine. 

 
 

Dank aan allen die Mariette genegen waren en haar verder bewaren in hun hart.

 
De stilte van een moeder kan bekoren,
de woorden die zij spreekt of zwijgt.
De dagen van heel het gezin die zij
met zoveel liefde aan elkander rijgt.

Het hart van elke moeder is een kamer:
de schatten liggen voor het rapen
en niemand kan de liefde die zij draagt
voorgoed en onomkeerbaar kapen.

Een moeder is de rots in elke branding.
Zij luistert, zwijgt en draagt de pijn
van wie haar als een vrouw en moeder
door ’t leven toevertrouwd zijn.

Een moeder is een lied met duizend strofes,
vol harmonie, met ontelbare klanken.
Een moeder kan je nooit en nimmer 
in woord en daad genoeg bedanken.

Jan Coghe


