
’t Leven is als sneeuw, 

je kunt het niet bewaren. 

Troost is dat je er was, 

uren, maanden, jaren, … 

en dat alles gratis voor niets. 

We zullen je erg missen 

en de dood kan je niet repareren. 

Daarom doet het ons zo zeer. 

HARTSTIKKE BEDANKT VOOR ALLES. 

Je kinderen, 
kleinkinderen en  

achterkleinkinderen 

 

Maria Vanoverberghe 

1938 - 2021 

 



En nu, nu werd je moe, 

je was aan het einde van de weg, 

aan de grenzen van al je kracht. 

Ga nu maar, 

we weten dat er iemand op je wacht. 

Bedroefd, maar dankbaar  

voor wat zij voor ons en voor velen 

heeft betekend, 

nemen wij afscheid van 

mevrouw 

Maria Vanoverberghe  

weduwe van de heer Andre Vlieghe (2018) 

Geboren te Lauwe op 24 april 1938 

en gesterkt door het Ziekensacrament 

van ons heengegaan te Kortrijk op 29 maart 2021. 

Volgens haar wens nemen we in familiekring afscheid. 

Aansluitend wordt moeder met vader herenigd 

op de gemeentelijke begraafplaats  

aan de Moorselestraat te Wevelgem. 

Rouwbetuiging: Kozakstraat 150, 8560 Wevelgem, 

 of via www.uitvaartzorg-stragier.be 

 
Maria is 

de moe en mémé van 

Tom Vlieghe 

Bernard en Hilde Verhaeghe - Vlieghe 

Olivier Verhaeghe 

 Giel, Noor 

Matthias Verhaeghe 

de zus, schoonzus en tante van 

Roger Vanoverberghe 

Andre en Georgette Vandenberghe - Vanoverberghe 

          en familie 

Odiel en Rosa Yserbyt - Vanoverberghe en familie 

Robert en Jeanne Pattyn - Vanoverberghe en familie 

Maria Vlieghe 

Joseph en Anna Duthoy - Vlieghe en familie 

Jerome en Agnes (Maurits Vlieghe) Noppe - Raes en familie 

Gerard en Clara Vlieghe - Goudeseune en familie 

Roger en Rosanne Knockaert - Vlieghe en familie 

Zij blijft in het hart van de families 

 Vanoverberghe - Maes en 

 Vlieghe - Vandenbroucke 

Een woord van dank gaat naar haar huisarts, 
de directie en personeel van AZ Groeninge Kortrijk en  
WZC De Ruyschaert te Marke, 
de thuisverpleging en de buren. 
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