
Marie-Thérèse 
Taelman

18.12.1947 - 7.11.2021

Moeke
Wat er ook gebeurt in ons leven,

je bent er niet meer bij.
Je bent en blijft onze moeder

en in ons hart ben je er altijd bij.
Geen tijd met jou was ooit genoeg,

jouw laatste reis kwam veel te vroeg.
Groot was je liefde, 

groot is ook het gemis en verdriet.
Maar we zullen je nooit vergeten en 

altijd denken aan de 
fijne herinneringen die je achterliet.



Een laatste groet kan gebracht worden in het  
funerarium Nuytten, Dorpsplein 20/22 te Anzegem, 

van maandag van 15 tot 18 uur,  
dinsdag van 15 tot 17 uur. 

Rouwadres: 
Funerarium t.a.v. familie Marie-Thérèse Taelman 

Dorpsplein 20/22 - 8570 Anzegem
online condoleren: www.funerarium-nuytten

Veel te vroeg nemen we afscheid van

mevrouw

Marie-Thérèse Taelman
weduwe van de heer Camiel Desmet 

Geboren te Anzegem op 18 december 1947 en overleden te Kortrijk op 7 november 2021.

Dit melden u diepbedroefd: 

 Haar kinderen en kleinkinderen:
  Geert en Natascha Creteur - Desmet,
	 	 	 Aidan	en	Elfie,
   Maité,
  Ludmilla Desmet en Andy Buyse,
   Quinten,
   Kjetiel,
 Haar zussen, broer, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten:
  † Eric en Miriam Verbeke - Taelman en familie,
  Jaak en Jenny Taelman - Vandekerckhove en familie,
  Luc Taelman en familie,
  Gilbert en Martine De Rore - Taelman en familie,
  De familie van wijlen Roger en Martha Desmet - Debakker,
  † Gilbert Desmet - † Firmin Vanderlinden - † Luc en Odette Vanassche - Vandermeersch en familie,
  † Eric en Francine Himpens - Desmet,
  † Frans Desmet,
  Michel en Monique Desmet - Vanhauwaert en familie,

 De families Taelman - Depraetere en Desmet - Delombaerde.

De uitvaart zal plaatsvinden in de aula van 
‘Funerarium Nuytten’ Oudstrijdersstraat te Anzegem 

op woensdag 10 november 2021 om 11 uur. 

Samenkomst in de aula vanaf 10.45 uur.

Daarna zal Marie-Thérèse rusten bij haar 
echtgenoot op de begraafplaats te Anzegem.


