
Je was een rots in de branding
en koerste recht door zee.

Je trotseerde storm en golven,
alleen je had de wind niet mee ...

mevrouwAnna Bourgonjon
“Annie”

echtgenote van de heer Amedée Van Maldegem

Geboren te Maldegem op 23 juni 1935, 
rustig ingeslapen in het Woon- & Zorgcentrum Patershof te Beernem 

op 7 december 2022, omringd door haar naasten 
en gesterkt door het H. Ziekensacrament.

De plechtige uitvaartliturgie, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd, vindt plaats op 
woensdag 14 december 2022 om 10 uur

in de parochiekerk Sint-Vincentius à Paulo te Maldegem-Kleit, 
gevolgd door de crematie

in het crematorium Blauwe Toren te Brugge.

Uw aanwezigheid geldt als deelneming in de rouw.

De nederzetting van de asurne van Annie vindt plaats
in de urnentuin op de gemeentelijke begraafplaats te Maldegem.

Parochiale namis op zondag 8 januari 2023 om 10.45 uur in voornoemde kerk.

Dit melden u met droefheid:

Amedée Van Maldegem                                                                                        haar echtgenoot

Marc en Marianne Leers - Van Maldegem,

Pieter en An-Sofie,

Felix

Daniël en Trees Coussement - Van Maldegem

Ignace en Yvette Van Maldegem - Claeys,

Evi en Kennith

Eline en Laurens,

Ona

Lenn

Bart en Marleen Van Maldegem - Sierens,

Jolien en Niels

Jonas en Caitlin                                           haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

Delen mee in de rouw: 

haar zussen, broer, 
schoonbroer, schoonzussen, neven en nichten
van de families Bourgonjon, Van Maldegem, Vyncke en Van den Abeele.

Dank aan en waardering voor:

haar huisartsen Dr. Valerie Lampaert en de groepspraktijk De Statie te Beernem, 
het personeel en de vrijwilligers van het Woon- & Zorgcentrum Patershof 
en allen die Annie met liefdevolle zorg, vriendschap en genegenheid hebben omringd.

U kunt Annie een laatste groet brengen en het rouwregister tekenen in het Rouwcentrum Colmann, 
vrijdag en maandag, telkens van 16-18.30 uur, zaterdag van 15-17 uur.

Online condoleren kan via www.colmann.be

Rouwadres: Familie Annie Bourgonjon p/a Rouwcentrum - Funerarium Colmann, 
Gentse Steenweg 137a, 9990 Maldegem - 050 71 78 79 

rouwcentrum@colmann.be
www.colmann.be 


