
 
Mariette Restiaens



Al hield je nog zoveel van het leven
Je had het niet in eigen hand

Ongevraagd moest je het verlaten
En wij staan machteloos aan de kant

 
    

Mevrouw 
 

Mariette Restiaens
  echtgenote van de heer Adrien Willems  

geboren te Nukerke op 4 mei 1932  
en er thuis overleden omringd door haar gezin 

op 1 oktober 2021, gesterkt door de ziekenzalving.

 
We nodigen u uit om samen met ons  

afscheid te nemen tijdens de uitvaartliturgie  
op zaterdag 9 oktober 2021 om 10.30 uur  

in de O.-L.-Vrouw Hemelvaartkerk, Nukerkeplein,  
te Maarkedal-Nukerke.

Rouwbetuiging na de dienst in de kerk.

Aansluitend volgt de teraardebestelling in de 
familieconcessie op het kerkhof te Nukerke.

U kan Mariette een laatste groet brengen in het 
funerarium D’hondt, Gentstraat 82 te Oudenaarde,  
van maandag tot en met vrijdag van 16 tot 19 uur.

De namis heeft plaats op zondag 7 november 2021  
om 9.30 uur in de kerk te Nukerke.

 
Dit melden u: 
 
Adrien Willems 
                                                                   haar echtgenoot 
Geert en Marijke Willems - Verstraete 
                                                                        haar kinderen 
Jeroen en Dorien Willems - De Smaele 
 Jasmijn 
Jonas en Leny Willems - Van Heuverswijn 
 Lukas & 

                      haar kleinkinderen en achterkleinkinderen 
 
Georges † en Elza † Aelvoet - Restiaens 
       kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen 
Daniël † en Georgine † Restiaens - Verhellen 
       kinderen en kleinkinderen 
Lucien † en Maria † Willems - Ysebaert 
       kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen 
Jozef † en Lea Willems - Verhellen 
       kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen 
Roger † en Annie Spileers - Willems 
       kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen 
Ghislain en Magda Willems - Kaesemans 
       kinderen en kleinkinderen  
                                      haar schoonbroer, schoonzussen,  
                                                                  neven en nichten 
De families Restiaens - Meurist - Willems - Bauwens.

Met dank aan: 
 
Dr. Rik Lietaer, haar huisarts 
Jo en Isabel, haar thuisverpleegkundigen 
de palliatieve thuiszorg en Familiehulp. 
 
Familie Willems - Restiaens
p/a D’hondt, zorg voor uitvaart
Gentstraat 82, 9700 Oudenaarde, 055 31 11 33                                                 


