
 
Liefdevol aandenken aan

Mevrouw

Anny Vande Catsyne
echtgenote van de heer Fernand Marist

geboren te Oudenaarde op 20 november 1951 en  
na een slepende ziekte in haar vertrouwde omgeving thuis overleden, 

omringd door haar naasten, op 2 september 2021 
 

Schepen 2001 - 2012
Burgemeester 2013 - 2015

OCMW - Voorzitter 2016 - 2018

van de gemeente Maarkedal

Voor elke vorm van medeleven en medevoelen 
voor iedere warme groet 

zeggen we DANK.  

Volgens de wens van Anny wordt er afscheid genomen in beperkte kring.

Haar asurn krijgt thuis een mooi plekje.

Voor een stil moment of een laatste groet aan Anny 
ben je welkom in het funerarium D’hondt-Quo Vadis,  

Hauwaart 92 te Oudenaarde-Mater,  
op zaterdag 4 september  

en van maandag 6 september t.e.m. woensdag 8 september  
van 16 tot 19.30 uur.

Bloemen noch kransen.

 
 

Familie Marist - Vande Catsyne, p/a uitvaartzorg D’hondt - QUO VADIS
Hauwaart 92, 9700 Oudenaarde-Mater, 055 31 11 33 

Online condoleren via www.uitvaartmetstijl.be



Je tijd hier bij ons was te kort
Maar je hebt hem goed besteed

Trouwe echtgenote
Sterke mama
Trotse oma
Gedreven politica

Sociaal bewogen en recht voor de raap
Geen geveinsde interesse
Eenvoud
Geen tierlantijntjes

Je lachende ogen bij het zien van je kleinkinderen
Dank je wel om er altijd te zijn

Geen whatsapp meer van jou

Wees niet bang
Enkel je lichaam is weggenomen
Onze gedachten van morgen die vergeten je niet
Je blijft voor altijd in ons ♥ 

je echtgenoot, kinderen en kleinkinderen

Dit melden u diepbedroefd:

Fernand Marist
haar echtgenoot

Serge en Annelies Marist - Van Quekelberghe
Kristof en Carla De Steur - Marist

haar kinderen
Emmelie Marist
Joris Marist
Helena De Steur
Josephine De Steur

haar kleinkinderen

De families Vande Catsyne - Schamp en Marist - Busson.

Met dank aan:
haar huisarts Dr. Marcel De Clercq,
het team van Prof. Dr.  E. Van Cutsem UZ Leuven,
de thuisverpleging Wendy De Temmerman
en allen die haar met liefde omringd hebben.


