
  

Door mooie herinneringen gesterkt 

nemen wij afscheid van 
 
 

Lydie Mornie 
 

echtgenote van Marnix Michiels 

 

geboren te Oudenaarde op 29 januari 1956 

en overleden in het AZ Sint-Elisabeth te Zottegem  

op 26 september 2017. 

 

Lid van verscheidene verenigingen 

 

We nodigen u uit om samen afscheid te nemen van Lydie 

tijdens de plechtige uitvaartliturgie in de Sint-Gaugericuskerk, 

Kruiswaterplein 1 te Sint-Goriks-Oudenhove - Zottegem 

op zaterdag  30 september 2017 om 11.00 uur 

gevolgd door de crematie en de bijzetting van de urne op de  

stedelijke begraafplaats te Zottegem – Kluisstraat. 

 
Er is gelegenheid tot groeten na de plechtigheid. 

 

U kan Lydie een laatste groet brengen in het funerarium van het  

Uitvaartcentrum De Varen, Hoogstraat 63 te Zottegem 

woensdag en donderdag van 17.00 tot 18.30 u. 

en vrijdag van 17.00 tot 18.00 u. 

of na afspraak 0478/303.960. 

 

 

De namis heeft plaats in de parochiekerk  

van Sint-Maria-Oudenhove 

op zondag 19 november om 9.30 u. 

 

 

        

 

Dit melden u met diepe droefheid: 

 

Marnix Michiels 
    haar echtgenoot, 

 

Kurt en Elke Impens - Michiels 

 Luna, Kyra en Cora 

Kristof en Anneleen Michiels - Braekeleir 
                  haar kinderen en kleinkinderen, 

 

Gerda Mornie en René Ceuterick 

 kinderen, klein- en achterkleinkind 

Hugo en Micheline De Scheerder - Mornie  

 en kinderen  

Jerome en Carine Gevaert - Mornie 

 en kinderen 

Guy en Katrien Verschatse - Mornie 

 en kinderen 
                                   haar zussen, schoonbroers, neven en nichten, 

 

Luna Impens 

Jens de Scheerder 
                    haar metekinderen. 
 

De families Mornie, Michiels, Vanhuffel en Van Cauwenberghe. 

 

 

Met dank aan : 

haar huisarts Dr. H. Schockaert, 

de dokters en het verplegend personeel 

van Intensieve Zorgen AZ Sint-Elisabeth Zottegem. 

 

Rouwadres: familie Michiels - Mornie 

P/a De Varen Uitvaartcentrum, Hoogstraat 63, 9620 Zottegem 

 

U kan online uw medeleven betuigen via www.devaren.be. 
 
 
 
De Varen Uitvaartcentrum Zottegem 09/336.82.15   

 Ik mis je stem, 

je lieve lach 

Ik mis alles 

van elke mooie dag 

Ik mis het simpele 

‘even’ samen zijn 

Ik  mis je gewoon 

en iemand missen 

dat doet ongelooflijk veel pijn 


