
Rouwleiding Koekelare - Rouwdruk Devriendt Printing Koekelare

Gilberte Margot

° 10 december 1931

† 23 augustus 2021

Met dank en waardering aan:

haar huisartsen

de directie, personeel en vrijwilligers van RVT Meunyckenhof te Koekelare

Rouwadressen:

Zeswegestraat 9, 8750 Zwevezele - 051 61 24 55

Veldstraat 10, 8680 Koekelare - 051 58 03 13



Na een mooi en rijkgevuld leven,

melden wij met droefheid het overlijden van

mevrouw

Gilberte Margot
weduwe van Alois Mispelon

Geboren te Koekelare op 10 december 1931

en overleden te Koekelare op 23 augustus 2021.

De afscheidsdienst met urne vindt plaats in de aula van     Rouwleiding Koekelare op zaterdag 28 augustus 2021  

om 11u, waarna we haar begeleiden naar haar laatste rustplaats op het urneveld De Warande te Koekelare.

Een laatste groet aan Gilberte kan gebracht worden in het uitvaartcentrum      Rouwleiding Koekelare,   

Oostmeetstraat 86, 8680 Koekelare, elke dag van 17 - 18.30u, t.e.m. donderdag.

Familie, vrienden en kennissen kunnen hun medeleven betuigen via www.rouwregisters.com

Je mag nu slapen…

Je mag nu slapen, ga in vrede, 

jij hebt nu genoeg doorstaan. 

We hebben voor je rust gebeden 

al laten we je niet graag gaan.

Nooit zullen we je vergeten, 

wie jij was en wat je deed. 

Je hebt een zware strijd gestreden. 

Wie kan vermoeden hoe jij leed?

Maar weet dat jij in geloof mag beleven 

dat God er is en op mensen wacht. 

Al moet je veel uit handen geven, 

bij Hem vind jij weer nieuwe kracht.

Wij kunnen niet aanschouwen, 

wat ons verstand te boven gaat. 

Toch zegt ons hart en ook het jouwe 

dat God geen mens in nood verlaat.

(Toon van Heereveld)

Dit melden u:

 Rudy en Marina Mispelon-Feys 
 Freddy en Kristien Mispelon-Vanroose, 
 haar kinderen

 Steve en Alexia Mispelon-Houttave 
  Laura, Emma, Lucca en Stan 
 Davy Mispelon 
  Noa 
 Natasja en Fahim Mispelon-Azhar 
  Enio 
 Ellen en Koen Huyghe-Maes 
  Liam 
 haar kleinkinderen en achterkleinkinderen

 Maria (†) en Hubert (†) Margot-Portier en familie 
 Jules (†) en Simonne (†) Margot-Bouttens en familie 
 Clara (†) en Maurice (†) Margot-Boudt en familie 
 Roger (†) en Leonie Margot-Vermet 
 Maurice (†) en Zulma Margot-Dekeyzer en familie 
 Laura (†) en Julien (†) Margot-Broucke en familie 
 haar schoonzussen, neven en nichten

De families Margot-Vanacker en Mispelon-Werbrouck


