Zo dapper heb je gestreden
en zo moedig heb je het aanvaard.
Rust zacht lieve Monique,
we zullen je erg missen.

Monique was
de zorgzame ma en lieve oma van
Carine Defrancq en Hans Vermeersch
Hanne en Arne

Dankbaar om wat zij voor ons en voor velen betekend heeft,
nemen wij afscheid van

mevrouw

Monique Chambaere
echtgenote van wijlen de heer Maurits Defrancq (1998)
Geboren te Wevelgem op 15 juni 1933
en omringd door haar geliefden, zachtjes van ons heengegaan
op 5 januari 2022 in AZ Groeninge te Kortrijk
gesterkt door het Ziekensacrament

Tine en Wouter
Lauren
Kathleen Defrancq en Freddy Van Maris
Arne
Lies en Kevin
Angelo en Jolien
Milan
de zus, schoonzus en tante van
Urbain en Cecile Demets - Chambaere en familie
Roger en Jenny Vergote - Chambaere en familie
Gilbert en Georgette Delvoye - Defrancq en familie

Wij nodigen u vriendelijk uit op de afscheidsplechtigheid
in de Sint-Hilariuskerk (centrum) Wevelgem
op donderdag 13 januari 2022 om 10.00 uur.
De offerande geldt als rouwbetuiging.

Roger en Palmyre De Busschere - Defrancq en familie
Maria Defrancq
Adrien en Magda Deman - Defrancq en familie
Guido en Christine Defrancq - Vanpachtenbeke en familie
E.Z. Frida Defrancq

Na het afscheid krijgt moeder haar laatste rustplaats bij vader
op de gemeentelijke begraafplaats in de Moorselestraat te Wevelgem.

Erik en Rika Dekeyzer - Defrancq en familie

Er is geen mogelijkheid tot begroeting in het funerarium,
maar denk aan de mooie momenten
die je aan Monique hebt gegeven
of van haar hebt gekregen.

Luc Defrancq en Simonne Lambert en familie

Rouwbetuiging: Uitvaartzorg Stragier, t.a.v. Monique Chambaere
Korte Vinkestraat 12, 8560 Wevelgem
of via www.uitvaartzorg-stragier.be/rouwbetuigingen

Marc en Rosa Moerkerke - Defrancq en Bernadette Nuttin en familie

Zij blijft in het hart van de families Chambaere - Deprez en Defrancq - Vanneste
Met dank voor hun toegewijde zorg aan haar huisarts
de medewerkers van de thuisverpleging en
alle medewerkers van AZ Groeninge Kortrijk.
Uitvaartzorg Stragier Wevelgem | 0472 48 57 17

