
Liefdevol aandenken aan
mevrouw

Marleen Michiels
Geboren te Zele op 12 januari 1970

en tengevolge van een val er overleden op 10 mei 2021.

De afscheidsplechtigheid aan de asurne 
zal plaatsvinden in het crematorium ‘Heimolen’, te Sint-Niklaas

op dinsdag 18 mei 2021
in beperkte kring

Aansluitend zal de asurne begraven worden 
op het kerkhof van Zele-Centrum.

U kan Marleen een laatste groet brengen in het funerarium 
van Begr. Van Cleemput-Hoogewys, Kouterstraat 151 te Zele

op maandag van 19.00 uur tot 19.30 uur.

De familie dankt u 
voor uw blijken van medeleven en steun.

Rouwadressen:
St.-Annastraat 226 - 9220 Hamme
Heiendestraat 61 - 9160 Lokeren

Rouwbetuiging: www.begrafenissen-vancleemput.be

Liefste Mama, oma, schoonmama, Marleen.

Het doet nog zoveel pijn te moeten leven met de 
gedachte dat jij nooit meer bij ons zult zijn.
Jouw sterven is zo moeilijk te begrijpen.
Jouw moederhart is van goud.
Omdat je altijd van ons houdt.
In goede maar ook in slechte tijden 
stond je met raad en daad paraat.
Dan slaat opeens het noodlot toe.
En kunnen we nooit meer naar je toe.
Toch zijn we dankbaar met een lach 
om die liefde die je ons gaf.
Weten dat we jou voorgoed moeten missen 
doet zo een zeer.
We hadden je nog zoveel willen zeggen, 
nog zoveel uit te leggen.

Maar we weten er komt een keer 
en dan zien we elkaar weer.

Dit melden u:

Kevin en Evelien Hofman - Van der Stock
 Diaz en Noë
Jordy en Kayleigh Hofman - Van driessche

haar kinderen en kleinkinderen,

Cesar Michiels (†) - Simonne Van den Abbeele
haar moeder,

Peter Gysens
haar partner,

Frankie en Marina Van de Velde - Michiels
Danny en Marleen Michiels - Impens
Rudy en Annick Michiels - Bracke
Frankie en Fabie De Kegel - Michiels

haar zussen, broers, schoonzussen, schoonbroers
en al hun kinderen en kleinkinderen 


