
Liefdevol met ons verbonden
is zachtjes van ons heengegaan.

Die wij de beste mama en oma vonden,
die ons steeds heeft bijgestaan.

Bedroefd om het heengaan maar dankbaar om wat zij
voor ons betekende, nemen wij afscheid van

Mevrouw

Rita Faelens
weduwe van de heer

Etienne VANDE VELDE

Geboren te Gavere op 12 mei 1943 en overleden
in WZC Mariahuis te Gavere op 18 februari 2018.

De uitvaartliturgie waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd, zal plaatsvinden
in de aula van Uitvaartverzorging Van den Abeele, Dorpsstraat 77 te Astene - Deinze

op VRIJDAG 23 FEBRUARI 2018 om 10.30 uur
gevolgd door de bijzetting in de familiegrond 

op de centrale begraafplaats, Lielareweg te Gavere.

Een laatste groet aan Rita kan u brengen in het funerarium van
Uitvaartcentrum Van der Haegen, Borgwalstraat te Vurste

elke werkdag van 17 uur tot 19 uur.

Condoleren kan via www.begrafenissen-vanderhaegen.be

Dit melden u met droefheid:

Claude en Vanessa DE CLERCQ - VANDE VELDE en Fenne                                          haar kinderen en kleinkind

Marcel en Lucienne THIENPONT - FAELENS, kinderen en kleinkinderen

Lucien (†) en Bea FAELENS - DENOYETTE, kinderen en kleinkinderen

Alain en Rita (†) FAELENS - VERMEULEN, kinderen en kleinkinderen

Guido (†) en Carine DE BRUYCKER - FAELENS, kinderen en kleinkinderen

Abel (†) en Anna (†) VANDE VELDE - STEVENS, kinderen en kleinkinderen

Gaston (†) en Georgette YSEBAERT - VANDE VELDE, kinderen en kleinkinderen

Denise (†) VANDE VELDE, kinderen en kleinkinderen

Lucien (†) en Denise (†) VANDE VELDE - DE ZUTTER, kinderen en kleinkinderen

Eddy en Laurette MOREELS - VANDE VELDE, kinderen en kleinkinderen

Julien (†) en Mariette (†) VANDE VELDE - MAEBE, kinderen en kleinkinderen

                                                                             haar zussen, broer, schoonbroers en schoonzussen, neven en nichten

De families FAELENS - AERTS en VANDE VELDE - HEYLESONNE.

Met dank aan haar huisarts en het personeel afdeling Esmeralda van WZC Mariahuis te Gavere.

Rouwadres: Hofkouterstraat 28
                    9890 Gavere - Dikkelvenne

Uitvaartcentrum Van der Haegen, bvba Gavere - Vurste. Tel. 09/384 19 49
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