
Niemand kan begrijpen hoe 

erg die pijn wel is, 

niemand kan begrijpen hoe 

erg ik jou mis, 

maar een ding moet je weten, 

ik zal je nooit vergeten en 

altijd van je blijven houden. 

 

 

Omringd door wie zij zo liefhad, 

is van ons heengegaan 
 

Mevrouw 
 

Viviane Ghyselinck 
echtgenote van de heer Luc Gillis 

 

geboren te Zottegem op 14 oktober 1950 

en overleden in het UZ Gent op 12 april 2018. 

 

Lid van de Tiroler Blaaskapelle 

Lid van de Mö-Mö vrienden 

Lid van Turnclub Eikels Worden Bomen 

 

We nodigen u uit om afscheid te nemen van Viviane 

in de afscheidsaula van Uitvaartcentrum De Varen,  

Hoogstraat 63 - Zottegem, 

op zaterdag 21 april 2018 om 11.00 u. 

waarna we haar begeleiden naar haar laatste rustplaats 

op de begraafplaats te Knutsegem - Kluisstraat. 

 

Er is gelegenheid tot groeten na de plechtigheid. 

 

 

U kan Viviane een laatste groet brengen in het funerarium van 

Uitvaartcentrum De Varen, Hoogstraat 63, 9620 Zottegem, 

van maandag t.e.m. woensdag van 16.45 u. tot 18.15 u.  

of op afspraak. 

 

U kan ook online uw medeleven betuigen  

via www.devaren.be. 

 

 

 

 

 

 

        

 

Dit melden u: 

 

Luc Gillis 
                                                haar echtgenoot, 
 

Didier en Nathalie Gillis - De Smet 

 Lauren en Elise 

Yves Gillis 

 Kimberly en Dylan 
                         haar kinderen en kleinkinderen, 
 

Joeri en Eveline De Mezel - Van Huffel 

 Milan 
                              haar pleegkind en kleinkind, 
 

Julien (†) en Paula (†) Ghyselinck - De Geyter 

Julien (†)  en Julienne (†) Gillis - Franceus 
               wijlen haar ouders en schoonouders, 
 

Tom en Annick Verloo - Ghyselinck 

Gabriël en Eliane Heekhout - Gillis 

Ludwig en Rita Pannekoeke - Gillis 

 kinderen en kleinkinderen 

Johan (†) en Christelle Gillis - Beetens 

 kinderen en kleinkinderen 
                                             haar zus, schoonbroers, schoonzussen,  
 

nonkels, tantes, neven en nichten. 
 

De families Ghyselinck, Gillis, De Geyter en Franceus. 

 

 

Met dank aan het verplegend en verzorgend personeel van UZ Gent. 
 

Rouwadres: Luc Gillis 

Groenstraat 11, 9620 Zottegem 

0472/98.75.50 

 
 
 
De Varen Uitvaartcentrum Zottegem 09/336.82.15.   

 

 
 
 


