
In ons hoofd zitten dingen,
veel dingen van toen.
Je lach en je woorden,
je knuffels, je zoen.

In ons hart zit een plekje,
een plekje voor jou.
Vol heimwee en liefde,
wij houden van jou.

In ons hart zit een leegte,
die leegte ben jij.
Het gemis is zo voelbaar,
zo voelbaar dichtbij.

Bedankt vrouwtje, tante, meme, lieve zus, vriendin,

we gaan je zo missen Xxxx

De familie dankt u voor uw medeleven bij haar heengaan.

Uitvaartverzorging Geert - Brakel - Tel. 055 42 03 80



Het maakt ons stil en verdrietig u het overlijden te melden van 

†
mevrouw

Marie-Jeanne Vanderbruggen
echtgenote van de heer Roland Vanderbruggen

Geboren te Opbrakel op 31 maart 1947 en overleden in het UZ Gent op 14 september 2022.

We nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid te nemen van Marie-Jeanne tijdens de uitvaartplechtigheid 

die opgedragen wordt in de aula van ‘Uitvaartcentrum Geert’, Marktplein te Brakel, 

op vrijdag 23 september 2022 om 11 uur.

Haar asurne wordt in de huiselijke kring bewaard.

Bloemen noch kransen

Ze blijft verder leven in de harten van:

Roland Vanderbruggen  haar echtgenoot

Robert (†) en Anne-Marie Troncquo - Vanderbruggen
 Marc en Christelle Troncquo - Haegeman, kinderen en kleinkinderen
 Luc en Coleta Troncquo - Geerts, kinderen en kleinkinderen
 Pascal ( haar metekind ) en Elsie Troncquo - T’Siobbel, kinderen en kleinkinderen
   haar zus, schoonbroer, neven en nichten

De families Vanderbruggen - Vanden Daele en Vanderbruggen - Mincke

Met dank aan haar huisarts Dr. Schockaert, de dokters en verplegend personeel van het AZ Sint-Elisabeth te 
Zottegem en van het UZ te Gent.

U kan Marie-Jeanne een laatste groet brengen in het funerarium van ‘Uitvaartcentrum Geert’, 
Marktplein te Brakel tot en met dinsdag 20/09 na telefonische afspraak tel. 055 42 03 80

Rouwadres:  Uitvaartverzorging Geert t.a.v. familie Vanderbruggen
  Serpentestraat 1 - 9660 Brakel
  online condoleren via www.uitvaartverzorginggeert.be


