
Uitvaartzorg De Boever-Drijoel, Deinze, tel. 09 386 30 64
 Druk. Vermaercke N.V., Deinze-Astene, tel. 09 386 11 28

In alle eenvoud is van ons heengegaan 

MEVROUW

M!ie-Jeanne V"kest 

weduwe van de heer Norbert Stofferis († 2014)

geboren te Tielt op 11 april 1932 en overleden 
in het W.Z.C. Karel Picqué te Deinze op 29 januari 2023.

 
 

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

op ZATERDAG 4 FEBRUARI 2023 om 12 uur,
gevolgd door bijzetting bij haar echtgenoot 

in de urnenkelder op de plaatselijke begraafplaats.

 
Er is gelegenheid tot condoleren na de afscheidsplechtigheid.

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

op dinsdag, woensdag en donderdag van 17 tot 18.30 uur.

Laat haar verder leven in mooie herinneringen.

Dit melden u: 

Georges (†) en Georgine (†) Verkest - Acx en dochter (†) 
Daniël (†) en Maria (†) Nachtegaele - Verkest en familie 
Joseph (†) en Antoinette (†) Verkest - Snauwaert en familie 
Gustaaf (†) en Marguerite Verkest - Ide en familie 
Walter (†) en Rosa Verkest - Plettinck en familie 
Frans (†) en Maria (†) Verkest - Van Compernolle en familie 
André (†) en Christine Verkest - Verhelst en familie 
Rudolf (†) en Thérèse Montani - Verkest en familie 
Paul (†) en Francine Verkest - D’Almagne 
 
Robert en Anny Stofferis - Wildemauwe en familie

 haar zus, schoonzussen, schoonbroer, 
 neven, nichten en verwanten 

en de families Verkest - Depypere en Stofferis - Lambrecht.

Met dank aan haar huisarts, 
de directie, het personeel en de vrijwilligers 

van het W.Z.C. Karel Picqué te Deinze 
en een bijzondere dank aan haar schoonzus Anny. 

U kan uw medeleven betuigen via www.uitvaartzorgdeboever.be

Rouwadres: 
Uitvaartzorg De Boever-Drijoel 
t.a.v. de familie Verkest - Stofferis
Kouter 56, 9800 Deinze



MEVROUW

M!ie-Jeanne V"kest 

11 april 1932  -  29 januari 2023


