
° 21.10.1952   -   † 15.06.2021

Marleen Mull ebrouck

Dit melden u bedroefd, maar dankbaar voor wat zij voor ons betekend heeft:

Daniël Colaes      haar echtgenoot

Tom Colaes
Ilse en Maureen Colaes - Beauprez, 
  Julie en Simon
         haar kinderen en kleinkinderen

Elise 
  en familie De Brauwer

Nicole en Guido     haar hartsvrienden

Rouwadres:
Grensstraat 172 - 9000 Gent uitvaartmussche.be - 09 226 12 68

echtgenote van de heer Daniël Colaes

geboren in Kortrijk op 21 oktober 1952 en overleden 
in het Universitair Ziekenhuis in Gent op 15 juni 2021.

Aansluitend wordt de urne begraven in het urnenveld 
van de Westerbegraafplaats in Gent.

Speciale dank aan Evelien Debruyne 
en aan allen die Marleen met hun goede zorg 
en genegenheid hebben omringd.

Mevrouw

Volgens de wens van Marleen nemen we afscheid in beperkte kring.

Marleen MULLEBROUCK
Jij vocht om bij ons te blijven,
jouw humor bleef bestaan.
Jij hebt ons alles gegeven,
toch moesten we je laten gaan.

We hadden nog zoveel plannen,
we wilden nog zoveel doen.
Maar zonder jou zal ons leven
nooit meer zijn als toen.

Als tranen een trap konden bouwen
en herinneringen een brug.
Dan klommen we hoog de hemel in

en brachten je mee terug.  
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