
Licht 

maken wij 

voor jou, 

stil en bewogen 

samen 

Stil  

staan wij 

bij wat jij in beweging bracht 

in hart, in lijf, in leven 

Bewogen 

worden wij 

door tranen om wat niet meer is 

en door liefde, die steeds is gebleven 

 

 

Margriet Defoort 
°7 april 1926 - 12 november 2020 



Als moeder zwijgt 
staat de wereld even stil. 

Zij was liefde voor ons 

en in volle liefde ging zij van ons heen. 

Bedroefd, maar dankbaar  
om wat zij voor ons en voor velen betekend heeft, 

nemen wij afscheid van 

mevrouw 

Margriet Defoort 

weduwe van de heer Lucien Vanneste (2013) 

Geboren te Rumbeke op 7 april 1926 
en gesterkt door het Ziekensacrament, 
van ons heengegaan in WZC Sint-Jozef te Moorsele 
op 12 november 2020. 

Gewezen bestuurslid van KVLV Rumbeke 

De uitvaartplechtigheid zal,  
volgens de richtlijnen van de overheid,  
in familiekring plaatsvinden 
in de kerk Sint-Petrus en Paulus te Rumbeke. 

Aansluitend begeleiden wij moeder naar haar laatste rustplaats 
in het familiegraf op de begraafplaats van Rumbeke. 

Al kun je er niet bij zijn,  
wees dan een ogenblik stil 
en denk aan de mooie momenten 
die je aan Margriet hebt gegeven  
of van haar hebt gekregen. 

 

Margriet blijft geborgen in het hart van 

Luc en Sabine Vanneste - Watteyne 
Bert en Laurence, Isolde, Helena 
Ruben en Janne, Anette 
Lucas en Nina 
Sofie 

Marc en Katrien Vanneste - Dewilde 
Julie en Torsten, Maxine, Juliette 
Sofie en Michaël, Wout, Tuur 
Jolien en Karl-Heinz 
Anouk en Jonathan 

Frank en Martine Vanneste - Lesage 

Jan en Hilde Verhegge - Vanneste 
Michiel 
Lore 

haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen 

de families  
Defoort - Catteeuw en Vanneste - Vandevelde 

haar broer, schoonbroers, schoonzussen,  
neven en nichten 

Onze oprechte dank gaat uit naar 
de directie en Team 1 van WZC Sint-Jozef te Moorsele 
voor hun steun en toegewijde zorg. 

Rouwbetuiging: Uitvaartzorg Stragier, t.a.v. Margriet Defoort 

Korte Vinkestraat 12, 8560 Wevelgem, 

of via www.uitvaartzorg-stragier.be 


