
Liefste mama,

Je laatste strijd is gestreden. 
Bijna 20 jaar vocht je met alle middelen tegen kanker. 
Je lichaam raakte helemaal uitgeput 
maar je hart en verstand wilden nog niet plooien.
Vandaag moeten we afscheid nemen 
van onze wandelende encyclopedie, 
verjaardagskalender, boekenliefhebster, 
fiere mama, oma, meter, echtgenote. 

Welke rol we je ook toebedeelden, 
je speelde hem met verve. 
Je was er steeds voor ons, 
nooit hebben we je kwaad gezien, 
nooit heb je je stem verheven, 
wel luisterend en raad gevend waar nodig. 

Je was de rust en eenvoud zelve.
We zullen je aanwezigheid enorm missen
maar de vele mooie herinneringen
en gesprekken tot je laatste dagen,
zijn een troost en kracht om samen
verder te gaan.
Niet meer dichtbij maar voor altijd in ons hart.
 
Dank je wel liefste mama, we hebben je zo lief,
 
Je vijf mannen

Uw rouwbetuigingen zijn welkom via Rouwcentrum Partous, 
tav. de familie van Marie-France Mommaert,

 Alsembergsteenweg 1001, 1652 Alsemberg.

Condoleren kan ook via www.partous.eu

Bloemen leven niet lang maar

ze gebruiken al hun tijd om mooi te zijn.



Marie-France
      Mommaert
Echtgenote van Joseph De Visscher

° Beersel op 26 januari 1949 
† Beersel op 2 januari 2021

Zij leeft verder in de harten van:

Joseph De Visscher  haar echtgenoot

Geert De Visscher en Annick Prosmans

 Annabelle, Amelie, Arthur

Roel De Visscher en Esther Van Orshoven

 Mathieu, Thibault, Henri

Steven De Visscher en Anne Arnaert

 Louis, Renée

Koen De Visscher en Rachel André

 Leonardo haar kinderen en kleinkinderen

De families 
Mommaert, Matton, De Visscher, Slachmuylder.

Wij willen in het bijzonder dokter Degreef 
en de verpleegkundigen van het Wit-Gele kruis bedanken,  
voor de liefdevolle zorgen waarmee zij Marie-France 
hebben omringd.

We hadden jullie graag ontmoet bij de afscheidsviering, 

maar gezien de huidige corona-maatregelen zal de 

uitvaart plaatshebben in beperkte familiale kring.

Nadien begeleiden wij Marie-France 

naar haar laatste rustplaats op de gemeentelijke 

begraafplaats van Beersel.
 

U kan ons nabij zijn door een kaarsje te branden ter 

herinnering van haar dankbaar leven.

Een laatste groet is mogelijk in het rouwcentrum 

Partous op donderdag 7 januari van 20u00 tot 20u30.


