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Marie-Louise van Hecke
1956 - 2021

Herinnering is altijd: ergens in het leven
een stille halte maken op weg

en daar terugzien alles wat gegeven
en wat gekregen is; en in een glimlach even

verwoorden wat geen woord ooit zegt.

Anton van Wilderode 

Een woord van dank aan 
dr. Van Ooteghem Gitta, thuisverpleging Youri Dick,

het personeel van Oncologie AZ Nikolaas en 
UZ Sint-Augustinus te Antwerpen.



Met diepe droefheid nemen we afscheid van

Marie-Louise van Hecke
echtgenote van Luc Goossens

geboren te Moerbeke-Waas op 7 juli 1956
en thuis overleden te Moerbeke-Waas op 15 april 2021

We hadden graag samen met familie en vrienden
afscheid genomen van Marie-Louise
maar door de huidige maatregelen 

doen we dit in beperkte kring
op woensdag 21 april 2021,

gevolgd door de bijzetting van de urne in het urnenveld 
op de begraafplaats Kruisstraat te Moerbeke-Waas.

 

Dit melden u:

Luc Goossens    haar echtgenoot,

Davy Goossens 
 Jazlynn
Tommy en Klaartje Goossens - Van Buynder, 
  Larissa, Ferre en Loes
    haar kinderen en kleinkinderen.

Delen mee in hun verdriet:

Hilaire (†) en Annie van Hecke - van Overloop
      haar moeder,

Remi (†) en Georgette Goossens - Van Eetvelde
        haar schoonmoeder,

Dirk en Greta van Hecke - Vercauteren
 kinderen en kleinkinderen

Marc en Sabine van Hecke - Willems
 kinderen

Eric (†) en Sonja van Hecke - De Loose
 kinderen
  haar broers, schoonzussen, neven en nichten

    

Alsook:

Rene en Marleen Goossens - Lembrechts, 
 kinderen en kleinkinderen

Marcel en Huguette Goossens - Van Megroot,
 kinderen en kleinkinderen

Marc en Gina Goossens - De Smedt,
 kinderen en kleinkinderen

Erwin en Veronique Goossens - Van Damme,
 kinderen

Johan en Annik De Rudder - Goossens,
 kinderen

Sabine Goossens,
 kinderen en kleinkinderen
  haar schoonbroers, schoonzussen, 
  neven en nichten.

De families van Hecke, Goossens, van Overloop en Van Eetvelde.


