
 

In de wederkerigheid van de levenden ben ik gerust 
 en met een liefdevol hart gaan slapen… 

 
 

Mijn laatste Gentse jaren aangenaam doorgebracht 
 

in de residentie Ramen & Poel, WZC 
 
 

Wij zijn belangrijk, maar wij weten het niet ten gronde 
 
 

Graag geleefd in de lengte van dagen  
 

met de heer Boterman Marcel Albert Maurice °1923 (†) 
 

zoon van Boterman Léo °1883 (†) en Vermeulen Bertha °1888 (†) 
 

uit een gezin van vijf kinderen tweede geboren voor ‘t leven 
 
 
 

Geconcipieerd in augustus 1930 toen de gewassen hoog stonden, ben ik geboren 
te Gent op 12 mei 1931, heengegaan op mijn huidige verblijfplaats 

zondag 11 september 2022 om 15u30 als 
 
 

Mevrouw Labio dalla Vittoria Elisabeth Augusta Mathilde Marie 
 

Van jongs af aan werd mij handel aangeleerd 
 
 

Zij geeft vandaag vorm aan haar uitvaartplechtigheid  
in het crematorium Westlede, Smalle Heerweg 60 te 9080 Lochristi 

op zaterdag 17 september 2022 om 15u00 
 
 
 

De teraardebestelling zal plaats vinden op het Groot Kerkhof te Gent, 
De Westerbegraafplaats naast haar geliefde echgenoot Boterman Marcel 

 
 
 
 

 
Saluto la famiglia Italiana nel paese di Pieve di Soligo, provincia di Treviso, 

Broote di mio padre dalla Vittoria Giovanni, Nanni, Papá, Padrino 
 

Ik kom mede voort uit de Gentse familie De Maertelaere - Raes,  
mijn moeder Prudence ging in uniform naar school à l’Institut Saint-Pierre, 

Avenue Roi Albert à Gand 
 

Als laatste Gentse bloedverwant van mijn generatie, na mijn kozijn Albert (†) 
en nicht Lydie (†), breng ik hierover getuigenis verder leven is gegeven aan de  

nazaten Vergucht, Martens, Boterman 
 
 

Haar kinderen 
 

1950 - Boterman ~ De Sutter, Mario en Gisela 
1953 - Boterman Martine (†) 
 
Mocht het leven anders verlopen zijn, was het huis met vijf kinderen, alle drie  
ook jongens, ééntje in de wieg gebombardeerd tijdens WO II in Dresden door  
het friendly fire met de moeder en grootouders in hun flat…, de twee jongsten 
ongeboren te Londen, (†) (†) (†) 
 
Haar kleinkinderen 
 
1978 - Boterman ~ Ideler, Wim en Natasja 
 
Haar achterkleinkinderen 
 
2000 - Boterman Amber 
2009 - Boterman Hayley 
 

Rouw niet, maar feest, ik geef mee: ik beken, ik heb geleefd 
 

Met dank aan iedereen die ik van de wieg tot op mijn laatste moment heb mogen  
ontmoeten…met bloemen in mijn omgeving 

 
Elisabeth, Liesbeth, Betty, Ma en Oma 

 
Rouwbetuigingen: T.a.v. de familie Boterman  
P/a Beukenlaan 88, 9051 Sint-Denijs-Westrem 
Online: www.verniers-jossa.be 
Link Livestream: https://crematoriumwestlede.livestream.fdesigner.eu/login 
Logincode Livestream: LabioElis31 
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