
Marie-Madeleine Certijn
1939 - 2021



Dit melden u:

Leon MERTENS
haar echtgenoot,

Leen MERTENS
Greet MERTENS

haar dochters,

Gaston (†) en Myriam (†) CERTIJN - FAMAEY
 Hilde & Philippe en kinderen
 Ann & Sven en kinderen

haar naaste neven en nichten,

Frans (†) en Francine (†) BERGMANS - MERTENS
Robert (†) en Paula MERTENS - DE COCK
Leo en Anna-Louise MESKENS - MERTENS
Achiel (†) en Yvette MERTENS - MARTENS
Hugo en Annie MERTENS - VERMEIR
Pierre en Godelieve MERTENS - GEEROMS
Herman en Maria VAN PRAET - MERTENS
Julien en Maria MERTENS - DE RIDDER
Stephaan en Linda MERTENS - DE BACKER

haar schoonzussen, schoonbroers
en al hun kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen, 

Philip MERTENS
haar petekind,

De families CERTIJN, MERTENS, VAN WESEMAEL en MOONEN.

Onze oprechte dank aan dienst Intensieve Zorgen van AZ Nikolaas voor de goede zorgen.

Rouwadres:  
Zwartemolenstraat 14 - 9240 Zele

condoleren kan via: www.begrafenissen-vancleemput.be

†
Liefdevol gedenken wij

mevrouw

Marie-Madeleine CERTIJN

Echtgenote van de heer Leon Mertens

Geboren te Zele op 6 oktober 1939 
en overleden te Sint-Niklaas op 24 september 2021.

Gesterkt door de ziekenzalving.

Samen willen we terugdenken aan de mooie momenten uit het leven van Marie-Madeleine
in de ONZE-LIEVE-VROUW van ZEVEN WEEËN PAROCHIEKERK te ZELE-KOUTER 

op zaterdag 2 oktober 2021 om 10.00 uur

Samenkomst en gelegenheid tot groeten in de rouwkapel van de kerk vanaf 9.30 uur

Na de plechtigheid zal de crematie plaatsvinden in het crematorium,
waarna de asurne zal begraven worden op het kerkhof van Zele-Centrum

De nadienst zal gebeden worden in voornoemde kerk op zondag 12 december 2021 om 9.30 uur

U kan de overledene een laatste groet brengen in het funerarium
van Uitvaartzorg Van Cleemput, Kouterstraat 151 te Zele
op donderdag 30 september van 19.00 uur tot 19.30 uur.

Wees haar indachtig.

Sterven doe je niet ineens.
Maar af en toe een beetje
En alle beetjes die je stierf,
‘t is vreemd, maar die vergeet je.
Het is je dikwijls ontgaan,
je zegt: “ik ben wat moe”
Maar op ‘n keer
dan ben je aan je laatste beetje toe.
(Toon Hermans)


