
 
Vergeet mij niet als ik er niet meer ben.
Kijk om je heen, ik laat je niet alleen.
In alles ben ik terug te vinden.
In een lach van een kind,
in de bloemen en de bomen.
Kijk over de wolken; daar ben ik te vinden,
daar waar mensen goed zijn voor elkaar,
waar vrede is en geen pijn meer.
Als je wandelt aan de zee;
kijk naar de sporen in het zand,
want mijn voetstappen gaan met je mee,
je hele leven lang.

 
Met dank aan:

 
haar huisarts Dr. Vercruysse,

haar thuisverpleging,
de directie en het personeel van WZC Scheldekant te Oudenaarde. 

 
De familie dankt u  

voor uw medeleven, uw vriendschap en uw woorden van troost  
bij het afscheid van Juliette. 



Met droefheid, maar dankbaar voor wat zij voor ons betekende,  
nemen we afscheid van

Mevrouw

Juliette Van Damme
weduwe van de heer Lucien Van Marcke

geboren te Heurne op 25 mei 1927 en overleden te Oudenaarde op 6 maart 2021 

 
Omwille van de huidige gezondheidsmaatregelen heeft het afscheid plaats  

in beperkte kring op vrijdag 12 maart 2021 om 10 uur.

U kan de dienst via livestream volgen op de website van Uitvaartzorg D’hondt:  
www.uitvaartmetstijl.be, 10 min. voor aanvang klikt u op het vak livestream.

 
Haar urne zal bijgezet worden op het urneveld van de stedelijke begraafplaats  

Meulewal te Oudenaarde-Eine.

U kan Juliette een laatste groet brengen in het funerarium D’hondt,  
Gentstraat 82 te Oudenaarde,  

op maandag 8/3, dinsdag 9/3 en woensdag 10/3 van 16 tot 19 uur.

 
Dit melden u:

Dirk Van Marcke, kind en kleinkind
Guy Van Marcke, kinderen en kleinkind
Yvan en Liliane Van Marcke - Meire, kinderen en kleinkinderen
Ignace en Mariane Rigoir - Van Marcke
Johan en Rita Van Marcke - Maes en kinderen
Noël Janssens - Christiane Van Marcke † - Conny Van Herpe, zoon † en kleinkind
Lucien en Marina Ronsse - Van Marcke, kinderen en kleinkind
Jean-Luc en Christelle Van Marcke - De Clercq, kinderen en kleinkind
Jean-Paul en Anita Dhondt - Van Marcke, kinderen en kleinkinderen
Luc en Marleen Balcaen - Van Marcke en kinderen
Luc en Conny Niemegeers - Van Marcke, kinderen en kleinkind
Dirk en Anne Derweduwen - Van Marcke en kinderen

haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

Georges † en Iréne † Fontaine  - Van Damme, kinderen en kleinkinderen
Robert en Marie Van Damme - Dockers, kinderen en kleinkinderen

haar broer, schoonzus, neven en nichten
De families Van Damme - Vandermeirsch - Van Marcke - Deruyck.

 
Familie Van Marcke - Van Damme, p/a D'hondt, zorg voor uitvaart
Gentstraat 82, 9700 Oudenaarde, 055 31 11 33
Online kan u uw steun betuigen via www.uitvaartmetstijl.be


