
 

Dit melden u met grote droefheid: 

  Roger Colpaert 

haar echtgenoot 

  Christiaan en † Myriame Colpaert - Leus 

   Annelies en Jens, Alexis 

  Josianne en † Luc Colpaert - Noppe - Marnix Maertens 

haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind 

  † Daniël en † Noëlla Careel - Desmet en familie 

  Gerard en Yvette D’Hooge - Desmet en familie 

  † Eugène Colpaert - † Suzanne Vanhoutte - Margriet De Turck en familie 

  † André en † Emilienne Claeys - Colpaert en familie 

  † Marcel en † Diane Lammens - Colpaert en familie 

  † Jerome en Denise Colpaert - Standaert en familie 

  † Bertrand en † Jeannine Dhuyvetter - Colpaert en familie 

  Julien en Marie-Thérèse Colpaert - Marijsse en familie 

  † Aimé Colpaert 

  Prudent en Christine Dierick - Colpaert en familie 

  haar zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten 

   

De families Desmet - Taelman en Colpaert - Van Houcke. 

 

Met dank aan:  

  haar huisarts Dr. Dauwe, de thuisverpleging, 

  de directie, personeel en vrijwilligers van woonzorg St. Vincentius in Zulte 

  en de dokters en personeel van het O.L.V. van Lourdes ziekenhuis in Waregem. 

 

 
U altijd beminnen,  
u nooit vergeten... 

 

Dankbaar om wie ze voor ons is geweest, 

melden wij met droefheid het overlijden van 
 

mevrouw 

Mariette Desmet 
echtgenote van de heer Roger Colpaert 

geboren in Zulte op 20 mei 1933 en overleden in het  

O.L.V. van Lourdes ziekenhuis in Waregem op 21 december 2022, 

gesterkt met het gebed van de H. Kerk. 

 

 

De uitvaartdienst waartoe wij u vriendelijk uitnodigen,  

heeft plaats in de kapel O.L.Vrouw ten Dale, Oude Weg 179 in Zulte 

op vrijdag 30 december 2022 om 11 uur. 

 

Er is gelegenheid om de familie te begroeten na de rouwdienst. 

 

Daarna volgt de bijzetting in de urnenkelder  

op de gemeentelijke begraafplaats. 

 

Een stil moment bij Mariette kan in het funerarium Van De Vyver,  

Lijsterstraat 52 in Zulte op dinsdag van 16 tot 18 uur. 

 

Dank aan allen die haar geluk, liefde en vriendschap gaven. 

 

Bloemen noch kransen, 
maar een vrije gift voor het fonds van ‘Kom op tegen Kanker’  

op het rekeningnummer BE03 4886 6666 6684 
met als vermelding ‘Gift - Mariette Desmet ’ is een zinvol alternatief. 

Rouwadres:  Familie Colpaert - Desmet 

p/a Van De Vyver Uitvaartzorg, Lijsterstraat 52 - 9870 Zulte 

Online condoleren: www.vandevyver-uitvaart.be 

Van De Vyver Uitvaartzorg - Zulte - 09 388 79 21 


