
 

niets gevraagd en veel gekregen
en ben van alle goede dingen voldaan,

stilletjes ten Heere gegaan.
                                                     Stijn Streuvels

 Ik heb lang en gelukkig geleefd,

Dankbaar om wat zij voor ons is geweest,
melden wij u het heengaan van

Mevrouw 

 Andrea Desmet

weduwe van De Heer Gabriel Meulebrouck († 1998)

geboren te Olsene op 17 januari 1934
en overleden in het WZC ‘Home Vijvens’ te Huise op 5 mei 2018

gesterkt door de ziekenzalving.

Lid van Samana

 

U wordt vriendelijk uitgenodigd om samen met ons in dankbaarheid
afscheid te nemen van Andrea tijdens de plechtige uitvaartliturgie

die zal plaatsvinden in de Sint-Corneliuskerk, Gildestraat te Machelen-aan-de-Leie
op zaterdag 12 mei 2018 om 11 uur.

 Er is gelegenheid tot condoleren na de uitvaartdienst achteraan in de kerk.

Daarna volgt de bijzetting in de familiegrafkelder op de gemeentelijke begraafplaats.

  
  Andrea kan begroet worden in het funerarium Van De Vyver, Lijsterstraat 52 

te Zulte op dinsdag, woensdag en vrijdag van 16 tot 18 uur.  

 

 

Dit melden u met droefheid:

Andrea Desmet

 www.vandevyver-uitvaart.be

     

      

 

Leon en † Irena Vindevogel - Desmet, kinderen en kleinkinderen

† Robert en † Maria Desmet - Meulebrouck, kinderen en kleinkinderen

Raphael en † Jenny Desmet - Desnoeck, kinderen en kleinkinderen

† Jozef en Georgette Meulebrouck - Devos, kinderen en kleinkinderen

Michel en † Blanche Verzelen - Meulebrouck, kinderen en kleinkinderen

        haar broer, schoonbroers, schoonzus, neven, nichten 

        en verwanten van de families Desmet - Vervaeck en Meulebrouck - Voet

     

Met oprechte dank aan:

     de dokters van de huisartsenpraktijk ‘De Molen’,

     de thuisverpleging Lutgarde en team

     en het personeel en vrijwilligers van het WZC ‘Home Vijvens’ te Huise.

Rouwadres:

Familie 

p/a Van De Vyver Uitvaartzorg 

Lijsterstraat 52 - 9870 Zulte

Online condoleren: 

 

Van De Vyver Uitvaartzorg | Zulte | 09 388 79 21
 www.vandevyver-uitvaart.be

Druk | Koen vdv | 09 388 65 85   

DANK AAN ALLEN DIE HAAR GELUK, LIEFDE EN VRIENDSCHAP GAVEN


