
Uitvaartzorg De Boever - Drijoel, Deinze - 09 386 30 64
Druk. De Schrijver, Machelen a/d Leie

We zullen je missen, elke dag, in kleine eenvoudige dingen 
maar in ons hart zal je altijd bij ons blijven.

Bedroefd maar dankbaar om wat zij voor ons is geweest 
nemen we afscheid van

MEVROUW

Maria Brusseel
weduwe van de heer Michel Begyn († 1996)

geboren te Nevele op 6 september 1922 en overleden 
in het W.Z.C. Karel Picqué te Deinze op 1 juni 2022, 

gesterkt door de ziekenzalving.

 
De afscheidsplechtigheid met de asurne 
waartoe wij u uitnodigen zal plaatsvinden 
in zaal ‘Westkouter’, Kouter 129 te Deinze 

op WOENSDAG 8 JUNI 2022 om 10.30 uur.

Er is gelegenheid tot condoleren na de afscheidsplechtigheid.

Nadien volgt in familiekring de verstrooiing 
van haar as op de begraafplaats te Deinze.

U kan een laatste groet aan Maria brengen in het funerarium
De Boever-Drijoel, Kouter 56 te Deinze 

op donderdag en vrijdag van 17 tot 18.30 uur 
en op zaterdag van 17 tot 18 uur.

Dit melden u:

Marcel (†) en Martha (†) Vermeersch - Brusseel en familie

Aimé (†) en Laura (†) Brusseel - Delahaye en familie

Gerard (†) en Yolande (†) Brusseel - Quintyn en familie

Emiel (†) en Paula (†) Brusseel - Yde en familie

Fritz (†) en Zoë (†) Verbrugge - Brusseel en familie

Marcel (†) Brusseel

Frans (†) en Julienne Wante - Brusseel en familie

 haar zus, neven, nichten en verwanten

en de families Brusseel - Begyn - Saelens - Lefèvre.

Met dank aan haar huisarts Dr. W. Feys, 

de mensen van Familiezorg, 

de verpleegkundigen van het Wit-Gele Kruis, 

de directie, het personeel en de vrijwilligers 

van het W.Z.C. Karel Picqué te Deinze.

U kan uw medeleven betuigen via www.uitvaartzorgdeboever.be

Rouwadres: 

Uitvaartzorg De Boever-Drijoel 

t.a.v. de familie Brusseel - Begyn

Kouter 56, 9800 Deinze



MEVROUW

Maria Brusseel
6 september 1922  - 1 juni 2022 


