Wie een mooi leven leidde,
geluk en liefde gaf aan anderen,
sterft nooit helemaal …
Wij zijn verdrietig om haar onverwacht heengaan,
maar dankbaar om de mooie herinneringen die zij ons nalaat,
MEVROUW

Mariette Defreyne
echtgenote van de heer Aurel LAGROU † 16.11.2019
Onderwijzeres op rust
Stadsgids op rust in Izegem
Lid van OKRA
Zij werd geboren in Hulste op 12 februari 1932
en is plots thuis in Izegem gestorven,
in de late avond van dinsdag 7 juli 2020.

Wij nemen biddend van haar afscheid in de
SINT-TILLOKERK, Kerkplein in IZEGEM,
op DINSDAG 14 JULI 2020 om 11.30 uur.
Samenkomst en rouwgroet in de kerk vanaf 11.15 uur.
Omwille van de maatregelen van de overheid
mogen er maar 140 personen aanwezig zijn tijdens de dienst.
Aansluitend aan de crematie vertrouwen wij haar as toe
aan de natuur op de asweide van de begraafplaats aan de Reperstraat.
Mits inachtneming van de voorzorgsmaatregelen kan Mariette
iedere werkdag van 15 tot 19 uur begroet worden in het
uitvaartcentrum Snoeck, Bellevuestraat 24 in Izegem.
Op zaterdag van 15 tot 18 uur – Op zondag is er geen begroeting mogelijk.

Haar zus, broers, en schoonzussen, neven en nichten
Antoinette DEFREYNE - † Jan VAN COILLIE † Hans CUYPERS en familie
Michel DEFREYNE – Anna VAN LAECKE en familie
Joseph Defreyne – Jeannine VERHAEGHE en familie
Daniël DEFREYNE – Lydie LAGAE en familie
Haar schoonbroers en schoonzussen, neven en nichten
Cecile LAGROU - † Frans VERMAUT en familie
† Eric LAGROU - † Marietje MAES en familie
Marie-José LAGROU – Roger VIERSTRAETE en familie
Blanche LAGROU - † Guido DEJAEGERE, Lucien SEYS en familie
Hendrik LAGROU
Willy LAGROU – Ivette SAMYN
Luc LAGROU – Ingrid DECLERCK en familie
Haar goede buren
Bernadette en Firmin
Eline en Bert
Wij zijn dankbaar om de goede zorgen van
haar huisartsen Robert en Rik VANDEKERCKHOVE.

Condoleren kan ook via : www.snoeck-izegem.be
Knobbaardstraat 10 – 8870 Izegem
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