
Mevrouw

Marie-Louise Versprille
echtgenote van de heer André Bonamie (†2020)

Lid van kaartersclub “Vrije Vrouwenbond” Oosteeklo
Lid van Samana en Ziekenzorg Beke

geboren in Waarschoot op 11 december 1930  
en rustig van ons heengegaan in het woon- en zorgcentrum 

Residentie Lovenbos in Lievegem op 13 januari 2023.

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen afscheid 
te nemen rond de asurne in aula “Mémento” in Eeklo 

op vrijdag 20 januari 2023 om 13 uur.
Samenkomst in de aula, 

Nijverheidskaai 7 in Eeklo, vanaf 12.45 uur.

Na de plechtigheid wordt de urne bijgezet in 
een urnenkelder van de begraafplaats van Waarschoot.

Zij leeft verder in de harten van

Rita Bonamie (†)

Freddy Bonamie (†)

Berlinda Bonamie en Freddy Cauwel 
 Kevin Meiresonne (haar metekind) en Jannie De Boeck, 
  Milo en Lune 
 Ilse Meiresonne en Davy Robberechts, Ruben en Storm

Rony Bonamie en Tony Van Calenberg

Kurt Bonamie en Veerle Vandenbussche 
 Loic Blanquart 
 Gaëtan Blanquart

Inge Bonamie en Koen Blondia  
 Enzo Blondia (haar metekind) en Sandie Hoornaert,  
  Liam en Elise

haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

Ghislaine Versprille en Roger Van Der Eecken (†) en familie
Robert Versprille (†) en familie
Jeroom Bonamie (†) en Ludwine Martens en familie

haar zus, schoonbroer, schoonzus, neven en nichten

Delen mee in het afscheid:  
haar metekinderen Martine en Jackie,
de families Versprille, Bonamie, Rooms en Salens.

U kunt Marie-Louise een laatste groet brengen in het 
funerarium van Uitvaartmussche.be, Leest 77 in Lievegem,  
op maandag, dinsdag en woensdag van 17 tot 18 uur.  
Er is parking achteraan. 

Dank aan haar huisarts dokter Erik Dhooge en aan alle 
medewerkers van Residentie Lovenbos, voor hun goede zorgen.

Als ik de dingen niet meer weet,  
als ik de dingen niet meer ken,

en al wat ik weet meteen vergeet, zodat ik onherkenbaar ben,
herinner mij dan in mijn dagen vol levenskracht,  

toen ik alles nog kon…

Condoleren kan online op www.uitvaartmussche.be


