
        Een moeder is een kostbaar iemand.
        Ze zorgt en verzorgt je, ze troost je,

        en het enige verdriet dat ze je aandoet
        is te sterven en je alleen te laten.

Dankbaar voor alle fijne jaren, geven wij u bedroefd
kennis dat na een kortstondige ziekte, wij nog onverwacht

afscheid hebben moeten nemen van onze lieve
ma, schoonmoeder en oma.

Mevrouw

Germaine Van Damme
echtgenote van de heer

Joël Glorieus

Geboren te Merelbeke op 12 juli 1930 en overleden in
het Provinciaal Zorgcentrum te Lemberge op 10 september 2019.

Gesterkt door de ziekenzalving.

_______

De plechtige uitvaartliturgie, in aanwezigheid van de asurn,
waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,

zal plaatsvinden in de aula van crematorium “Westlede“,
Smalle Heerweg 60 te Lochristi,

op MAANDAG 16 SEPTEMBER 2019 om 12.30 uur
gevolgd door de nederzetting van de asurn in
het urnengraf op de begraafplaats te Melsen.

Gelegenheid tot condoleren na de plechtigheid.

Een laatste groet aan Germaine 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:

Joël Glorieus                                                                
haar echtgenoot

Danny en Marleen Glorieus - Vanderstraeten

            Wendy Glorieus

            Cindy Glorieus en vriend

            Haar oogappel, Macy Glorieus

Géry Glorieus

Daisy Glorieus

Rudy en Lutgarde Glorieus - Van Laeken

            Arvid en Justin Glorieus - Van Cauwenberge

            Bjarne Glorieus

haar kinderen en kleinkinderen 

Haar schoonbroers, schoonzus, neven en nichten.

Met dank aan haar huisarts Dr. D. De Martelaere en 
personeel van Provinciaal zorgcentrum te Lemberge.

Rouwadres:
Uitvaartcentrum Van der Haegen
T.a.v. Familie Glorieus - Van Damme
Leenstraat 22
9890 Gavere - Vurste
Tel. 09/384 19 49
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