
Maria Verbruggen
1943 - 2020

“Ik vergeet je niet, ook niet na duizend jaar
‘K Blijf van je houden, je bent al m’n tranen waard
Ik kijk naar onze foto’s, naar jaren van geluk
Naar wat we samen hadden, de tijd ging veel te vlug
Niemand is vervangbaar, dat voelt het kleinste kind
Dus wees maar niet ondankbaar om

Wat je hebt bemind”

Clouseau



Dankbaar om wat je ons hebt gegeven
oneindig verdrietig nu we je moeten missen

Maria Verbruggen
Weduwe van de heer Karel Bontinck

Geboren te Sint-Niklaas op 21 juli 1943
en rustig ingeslapen in AZ Nikolaas op 6 september 2020.

Indien u persoonlijk afscheid wil nemen van Maria in het bijzijn van haar familie, 
bent u welkom op vrijdagavond 11 september 2020 van 19 tot 20.30 uur 
in Uitvaartcentrum De Singel, Singel 13 te Sint-Niklaas.

Gezien de coronamaatregelen vindt de uitvaartplechtigheid plaats in familiekring.

Rouwadressen: 
9100 Sint-Niklaas, Ververijstraat 32 B302
9220 Hamme, Broekstraat 90 A
9100 Sint-Niklaas, Spieveldstraat 117
9100 Sint-Niklaas, Truweelstraat 9 B1

       waseuitvaartplanner.be ︱ 03 776 05 08



Maria is

levenspartner van
 André De Martelaere

mama van
 Jean-Paul en Ann Bontinck - Muyshondt
 Jean-Pierre en Chantal Vermeulen - Bontinck
 Gerry en Katia Bontinck - Goossens

oma en mémé van
 Evelyn, Nikki, Anouk, Jelle en Lynn
 Shana en Dieter, Yordi en Anke
 Rik, Emma en Thibault, Cas

marein van
 Vanessa Rossie

zus, schoonzus en tante van
 Antoine † en Irène Verbruggen - Meersman, kinderen en kleinkinderen
 Willy en Margriet Bryssinck - Verbruggen en zoon
 Alfons † en Emma Van Acker - Verbruggen, kinderen en kleinkinderen
 Charles † en Godelieve † Verbruggen - De Coen, kinderen en kleinkinderen
 Gustaaf † en Jacqueline De Coen - Verbruggen, kinderen en kleinkinderen
 Robert en Maria Verbruggen - Van Daele, kinderen en kleinkinderen
 François † en Linda Bontinck - Mandos

delen mee in het verdriet:
 neven en nichten van Maria
 kinderen en kleinkinderen van André

 Dank aan haar huisartsen Dr. Schoorens en Dr. Roscher, de thuisverpleging van 
Bond Moyson en de dokters en het verplegend personeel van AZ Nikolaas, 

afdeling oncologie en hematologie, voor de toegewijde zorgen.

 
U kan een persoonlijk berichtje of een gedeelde herinnering 

aan Maria achterlaten op waseuitvaartplanner.be


