
Door mooie momenten en herinneringen gesterkt, nemen wij afscheid van

Margareta Debaene
Echtgenote van wijlen de heer Casaert Albert ( † 1944)

Echtgenote van wijlen de heer Desmet Octave ( † 1986)

Geboren in Zwevezele op 20 maart 1924
en overleden in het WZC St.-Augustinus te Torhout op 26 april 2022,

gesterkt door de ziekenzalving

Gewezen inlichtingen– en actieagente 1940 -1945
_____

De uitvaartdienst heeft plaats in intieme kring.

Na de dienst wordt Margareta herenigd met Octave op de begraafplaats 
het Stiltepark “De Warande” in Torhout.

Voor een laatste groet aan Margareta bent u welkom van woensdag 27 april tot en met vrijdag 
29 april in het uitvaartcentrum,  Keibergstraat 122 te Torhout, 

telkens van 17 uur tot 18.30 uur of op afspraak.

Als kaarsen die warmte geven,
echte kaarsen die

tot het einde branden.
Willen we naast jou staan

en met jou vertrekken
totdat jij in de tunnel gaat

en onze wegen uiteen moeten gaan.
Dan zal je nog bij ons zijn

in ons verdriet en in de mooie dingen
die eindelijk weer doorbreken.

(Marinus van den Berg)



Dit melden u diepbedroefd:

Jan Casaert en Trees Thoen, kinderen en kleinkinderen

Georges (†) en Mylene Vandewalle - Desmet , kind en kleinkind

Jean-Paul Desmet (†) en Rita Deketelaere, kinderen en kleinkinderen

Rosan en Christine Tronché - Desmet, kinderen en kleinkinderen

haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.

De families Debaene - Desmet en Casaert danken u voor uw blijk van medeleven.

Een woord van waardering en dank gaat uit naar:
Haar huisdokter Sara Burm.
De directie en het personeel van het woonzorgcentrum Sint Augustinus in Torhout.

Een bijzondere dank gaat uit naar Andrea Alliët voor haar jarenlange zorg en vriendschap.

Rouwadres: De familie van Margareta Debaene, Keibergstraat 122, 8820 Torhout.
Condoleren kan op www.uitvaartzorg-korenbloem.be
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