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

Georgette Speltdoorn
echtgenote van de heer Valère Moreels

Dit melden u:

Rouwadres:
Van Vijle uitvaartzorg
t.a.v. de familie Moreels - Speltdoorn
Kloosterstraat 1, 9620 Zottegem

Geboren te Sint-Maria-Oudenhove op 20 december 1928
en er overleden in “Triamant Aunove” op 2 november 2018.

___

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen
tijdens de plechtigheid, die zal plaatshebben

in de aula van het crematorium “Westlede”, Smalle Heerweg 60
te Lochristi op ZATERDAG 10 NOVEMBER 2018 om 10 uur.

Waar je ook bent, ik zou ‘t niet weten,
niet in de tijd of op afstand te meten.
Ik heb je in mij, diep in mij,
daarom ben je zo dichtbij.

                      (Toon Hermans)

Mogelijkheid tot condoleren van de familie na de plechtigheid.

mevrouw

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

Delen ook mee in dit verdriet
haar schoonzussen, neven, nichten en aanverwanten van
de families Speltdoorn, Moreels, Machtelinckx, Haegeman.

Samenkomst in de inkomhal van het crematorium.

Martin en Rosanne Willems - Moreels
Marijn Willems en Astrid-Fia De Craecker en Yma

Marie Willems
Mona Willems

Met genegen dank aan haar huisarts Ilse De Cooman en collega’s,
de directie, het personeel en de vrijwilligers van “Triamant Aunove”.

Valère Moreels
                                              haar echtgenoot.

Aansluitend volgen de crematie en de begraving van de asurn
op de begraafplaats van Michelbeke.

U kan Georgette een laatste groet brengen
in het funerarium Van Vijle, Kloosterstraat 1 te Zottegem

elke werkdag van 18 tot 20 uur.

Ronny en Marianne Moreels - Van Dorpe
Naomi Moreels en Nota Koutsanastasi
Maja Moreels en Bert Minnaert

haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.

Dank aan thuisverpleging en thuiszorg “Solidariteit voor het Gezin”,
Netwerk Levenseinde en allen die Georgette goede zorgen, liefde
en warmte schonken.


