Dit melden u met diepe droefheid:

‘Zoveel soorten van verdriet,
ik noem ze niet.

Christiaan en Hilde Roels - Blomme,

Maar één, het afstand doen en scheiden.

Maarten

En niet het snijden doet zo’n pijn,
maar het afgesneden zijn.’

M. Vasalis

Lukas

Jan Blomme

Krist en Ilse Blomme - Dobbelaere,

Maria Coopman
mevrouw

echtgenote van de heer

Pieter Blomme
† 10.01.2021

Geboren te Adegem op 14 september 1935,
onverwacht van ons heengegaan in het AZ Sint-Jan te Brugge op 5 juli 2022,
vergezeld door het gebed van de kerkgemeenschap.
Boerin in hart en nieren
De plechtige uitvaartliturgie, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
vindt plaats op zaterdag 9 juli 2022 om 11.15 uur
in de Sint-Barbarakerk, Marktstraat te Maldegem, gevolgd door de bijzetting
in de familiegrafkelder op de gemeentelijke begraafplaats.
Samenkomst in de kerk.

Uw aanwezigheid geldt als deelneming in de rouw.

Parochiale namis op zondag 14 augustus 2022 om 10.30 uur in voornoemde kerk.
Rouwcentrum - Funerarium Colmann, Gentse Steenweg 137a, 9990 Maldegem
Tel. 050 71 78 79 - rouwcentrum@colmann.be
www.colmann.be

Ruben

Ellen

Siemen en Daphne

Mark en Els Blomme - Verbiest,
Jeniff en Esmee

Jeffrey

haar kinderen en kleinkinderen

Delen mee in de rouw:

haar zussen
Anna en Trees,
haar broers
Adiel, Hubert †, Antoine †, Marijn en Adelin †,
haar schoonbroers
Frans, Julien, Eric †, Willy †, Antoine † en Luc †,
haar schoonzussen
Elisée, Mariette, Antoinette, Mariette, Maria,
Marie-Madeleine, Alice †, Myriam †, José en Lieve,
haar neven en nichten van de families
Coopman, Blomme, Van Vooren en De Vlieger.
Dank aan en waardering voor: haar huisarts en allen die
Maria met zorg, vriendschap en genegenheid hebben omringd.
U kunt Maria een laatste groet brengen en het rouwregister tekenen,
in het Rouwcentrum Colmann, donderdag en vrijdag, telkens van 15 -18.30 uur.
Online condoleren kan via www.colmann.be
Rouwadres:
9990 Maldegem - Molenberg 27A

