
Al hield je nog zoveel van het leven.
Je had het niet in eigen hand. 

Ongevraagd moest je het verlaten
en wij staan machteloos aan de kant.

door mooie herinneringen gesterkt nemen wij afscheid van

mevrouw

Maria De Waele
weduwe van de heer Julien Accou †1994

geboren te Kruishoutem op 12 januari 1933 en overleden
in het O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis te Waregem

op donderdag 7 juli 2022.

 
Lid van Okra, Samana en Ferm

De afscheidsplechtigheid , waartoe wij u vriendelijk 
uitnodigen, zal plaatshebben in de Sint-Eligiuskerk, Markt te 

Kruishoutem op donderdag 14 juli 2022 om 10.00 uur.

Samenkomst en gelegenheid om de familie te groeten
achteraan in de kerk vanaf 9.45 uur.

Na de crematie volgt de bijzetting van de urne
bij haar echtgenoot op de begraafplaats in Kruishoutem.

Gelegenheid voor een laatste groet aan Maria,
kan in het funerarium van Uitvaarten FSK,

Warandestraat 32 te Kruisem op 
maandag en dinsdag van 17.00 tot 18.00 uur.

Dit melden u:

Leentje en Eddy Accou - De Waele 
 Margot De Waele
 Vital De Waele
                       haar kinderen en kleinkinderen

Delen mee in het verlies:

 †Omer en †Roza De Waele - D’Huyvetter en familie
 †Godelieve De Waele
 †Georges en †Laura Decabooter - De Waele en familie
 †Abel De Waele
 †Dion en Hilda D’Hondt - De Waele en familie
 †Jerome en Nelly De Waele - De Baere en familie 

 †Etienne en †Annie Plouvier - Accou en familie
 Frans en Viviane Accou - Salembier en familie

                  haar zus, schoonbroer, schoonzussen, neven en nichten 

De families:

 De Waele - Haerinck en Accou - Vandekerckhove

Met dank aan:

 Haar huisarts dokter Guy Menu
 Het team thuisverplegers van Stefanie De Koning
 Familiehulp en Katrien van de poetsdienst. 
 Allen die Maria met warmte en genegenheid omringden.

Rouwadres:

 Familie Maria De Waele -  Accou
 FSK, Warandestraat 32, - 9770 Kruishoutem

 Online rouwbetuiging kan via: www.fskkruishoutem.be

Uitvaarten FSK - Funeral Services Kris - Kruishoutem - 09/383 00 83


