
Liefste mama, we laten je nu vrij maar niet los ...
We vergeten de mooie dagen niet.
                                                             

†

Diep bedroefd maar dankbaar om wat zij voor ons
heeft betekend, delen wij u het overlijden mee van

mevrouw

Denise Van Den Abeele
weduwe van de heer Armand Van de Walle

Geboren te Sint-Maria-Lierde op 15 januari 1935
en overleden te Steenhuize 

in Rustoord Ter Linden op 4 september 2018, 
gesterkt door het Sacrament van de ziekenzalving.

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen 
met ons afscheid te nemen tijdens 

de Plechtige Eucharistieviering, die zal plaatshebben
in de Maria-Magdalenakerk te Sint-Maria-Lierde 

op dinsdag 11 september 2018 om 10.00 uur,
waarna wij haar begeleiden naar haar laatste rustplaats

in de familiegrafkelder op het kerkhof aldaar.

Gelegenheid tot condoleren in de kerk na de uitvaartdienst.

U kan Denise een laatste groet brengen 
in het funerarium Van Vijle, Kloosterstraat 1 te Zottegem, 
elke werkdag van 18.00 tot 20.00 uur, 
zaterdag van 15.00 tot 17.00 uur.

van vijle uitvaartzorg - 09 360 75 60 - vanvijle.be

_

Dit melden u in overgave aan Gods Heilige Wil:

Patrick en Julia Van de Walle - Moens

Liselot en Stijn Van de Walle - Eeckhout en Camille
Daan en Julie Van de Walle - D’haese

Katleen en Eric Van de Walle - Tedjou

Jelle en Karen Van Breusegem - Wynendaele, Lize en Lander
Sien en Robrecht Van Breusegem - Oste, Gust en Marcel
Valentine en Tom Van Breusegem - Leenaert en Livia

haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.

Rouwadres: Waesberg 1, 9570 Lierde

Online kan u uw medeleven betuigen via www.vanvijle.be

Met dank aan haar huisarts Dr. Marc Van Breussegem,
het thuiszorgteam van Bond Moyson, 
directie, personeel en bewoners van Rustoord Ter Linden
en aan alle andere mensen die haar genegenheid schonken.
Voor alle goede zorgen, vriendschap en liefde. Oprechte dank!

Lid van KVLV.
Lid van Samana.

Laat haar verder leven in uw herinneringen.

De families Van Den Abeele, Bauwens, Van de Walle, De Smet.


