
 

 

 

 

 

Dankbaar om wat zij voor ons en voor velen betekend heeft, 

nemen wij afscheid van 

mevrouw 

Maria Vanderheeren 

weduwe van de heer Germain Hanssens ( 2013) 

Geboren te Lendelede op 29 november 1937 

en gesterkt door het ziekensacrament 

thuis zachtjes van ons heengegaan op 19 maart 2022 

Gewezen lid van Neos en KVLV 

Wij nodigen u vriendelijk uit op de afscheidsplechtigheid 

in de Sint-Hilariuskerk (centrum) te Wevelgem 

op donderdag 24 maart 2022 om 10.30 uur. 

Er is gelegenheid om de familie te groeten na de dienst. 

Aansluitend krijgt Maria haar laatste rustplaats in het familiegraf 

op de gemeentelijke begraafplaats in de Menenstraat te Wevelgem. 

Er is geen mogelijkheid tot begroeting in het funerarium,  

maar denk aan de mooie momenten  

die je aan Maria hebt gegeven of van haar hebt gekregen. 

Rouwbetuiging: Uitvaartzorg Stragier, t.a.v. Maria Vanderheeren 

Korte Vinkestraat 12, 8560 Wevelgem 

of via www.uitvaartzorg-stragier.be/rouwbetuiging 

 

Maria was 

de moeder van 

Luc Hanssens 

Marc Hanssens 

Hilde Hanssens en Rik Holvoet 

Lieven en Damienne Hanssens - Platteeuw 

Lien Hanssens en Jean-Baptiste Fack 

 Henri 

Tine Hanssens en Francis Cocquyt 

Niels Hanssens 

de zus, schoonzus en tante van 

Zuster Noëlla Vanderheeren 

Noël en Esther Vanderheeren - Maertens en familie 

Daniël Vanderheeren 

Joël en Erna Vanderheeren - Maertens en familie 

Marcel en Agnes Verstraete - Vanderheeren en familie 

Odilon en Marie-Louise D’Hoore - Hanssens en familie 

Georges en Johanna Hanssens - Scharpé en familie 

André en Christiane Hanssens - Descamps en familie 

Valère en Maria Hanssens - Buyse en familie 

Zij blijft in het hart van de families Vanderheeren - Maes en Hanssens - Dejonghe  

Met dank aan 

haar huisarts en de thuisverpleging  

voor hun steun en goede zorgen. 

Uitvaartzorg Stragier Wevelgem | 0472 48 57 17 

Ik heb lang en gelukkig geleefd, 

niets gevraagd en veel gekregen 

en ben van alle goede dingen voldaan, 

stilletjes ter Here gegaan. 

                                  Stijn Streuvels 


