
Langzaam ben je moegestreden, 

stilletjes van ons weggegaan 

maar je grote inzet en levensblijheid 

zullen ons steeds voor ogen staan...

 

 Mevrouw

Marie-José Vandermeulen
 

echtgenote van de heer Daniël Van Thuyne 

geboren te Meulebeke op 17 januari 1933

en overleden in Woonzorg Sint-Vincentius te Zulte  

 op 30 december 2020.

Lid van OKRA en FERM  

 

 

 

 

Omwille van de coronamaatregelen 

heeft de uitvaartdienst plaats in intieme kring

in de Sint-Martinuskerk, Kerkplein te Oeselgem.

 

Daarna volgt de bijzetting in de familiegrafkelder

op de gemeentelijke begraafplaats. 

Bewaar het beeld van Marie-José in uw hart,

er is geen begroeting in het funerarium.

Dank aan allen die haar geluk, liefde en vriendschap gaven.

Dit melden u met droefheid:

haar echtgenoot,

     Daniël Van Thuyne

haar kinderen en kleinkinderen,

     Dirk en † Ann Van Thuyne - Matton

          Lara en Simon

          Tim en Lisa

     Dirk en Carine Van Schelstraete - Van Thuyne

          Jochen en Eveline

          Jorick en Kim

     Lieven en Conny Lassuyt - Van Thuyne

          Lore en Thomas

          Lenny en Camille

          Lotte en Arne

Haar broer, zus, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten.

De families Vandermeulen - Vervaele en Van Thuyne  - Debel.

Met bijzondere dank aan:

     haar huisarts dokter Deschrijver,

     de thuisverpleging Annick en Evy,

     de directie, het personeel en vrijwilligers 

     van Woonzorg Sint-Vincentius te Zulte

     en allen die haar genegen waren.

 www.vandevyver-uitvaart.be

Rouwadres:

Familie Van Thuyne - Vandermeulen

p/a Van De Vyver Uitvaartzorg 

Lijsterstraat 52 - 9870 Zulte

Online condoleren: 

 

Van De Vyver Uitvaartzorg | Zulte | 09 388 79 21
 www.vandevyver-uitvaart.be

Druk | Koen vdv | 0477 25 81 27



Sterven doe je niet ineens,

 maar af en toe een beetje

en alle beetjes die je sterft, 

‘t is vreemd, maar die vergeet je.

Het is je dikwijls zelfs ontgaan,

je zegt: ik ben wat moe,

maar op 'n keer dan ben je aan

je laatste beetje toe.

Lieve mémé,

 

We leerden je kennen als een trotse, sterke vrouw met het hart op de juiste 

plaats en vooral op de tong. Je aanwezigheid vulde elke ruimte, je sprak 

met een heldere stem die we zullen blijven herinneren. Met je eerlijke 

spontaniteit waren er nooit lege momenten in gesprek.

Samen met pépé leerde je ons om hard te werken maar jezelf niets tekort 

te doen, om kansen te grijpen wanneer ze zich voordoen en je eigen keuzes 

te maken in het leven. Jullie nuchtere blik op de wereld dragen we verder 

met ons mee.

In elke ontmoeting voelden we jouw intense wens naar betrokkenheid, steeds 

was je nieuwsgierig naar ons leven, onze plannen en dromen. Je volgde ons 

doorheen ons levenspad en was trots op de volwassenen die we zijn geworden. 

Je wilde dichtbij zijn en hield ons letterlijk vast bij je in de buurt met onze namen 

en die van onze partners als geheugensteuntje in je brillendoos. 

Op familiefeesten zat je dan ook liefst in het midden van de tafel, omringd door 

je kroost, oren gespitst om alle verhalen mee te beleven. We zagen aan de 

fonkeling in je ogen hoe hard je van het samenzijn genoot. Ook wanneer het je 

de laatste jaren veel moeite kostte, bundelde je al je krachten 

om er toch bij te kunnen zijn. Voor die momenten samen met familie had je alles 

over, we blijven vol bewondering voor je wilskracht en doorzettingsvermogen.

Het maakt ons dan ook verdrietig te denken dat we het laatste feest niet met 

jullie hebben kunnen vieren, jullie feest, 60 jaar gehuwd. We zouden ongetwijfeld 

opnieuw jouw ogen hebben zien fonkelen rond de feesttafel. 

Mémé, we zullen je missen, maar hopen dat je leven geen leegte achterlaat 

maar een ruimte die zich vult met warme herinneringen aan de persoon die

je was. Een ruimte waarin wij met jou in gedachten verder onze weg in het leven 

afleggen, waar je trots op kan zijn.

Je kleinkinderen


