
Dankbaar om wat zij voor ons is geweest,
nemen we afscheid van

echtgenote van de heer Eric Van de Velde
geboren te Dikkele op 23 november 1947

en overleden te Gent op 14 juli 2019.
Begeleid door het gebed van de H.Kerk.
Lid van Okra Scheldewindeke en Zwalm.

Dit melden u met diepe droefheid:

Eric Van de Velde,
haar echtgenoot;

Tim en Els Duhamel - Van de Velde,
Arjen en Jasper,

Hans en Katrien Van de Velde - De Wever,
Laure en Senne,

haar kinderen en kleinkinderen;
Patrick Van de Velde en partner Tamara Van Acker,

Michelle Van de Velde,
Christel Van de Velde en partner Kurt Van Gaever,

Olivia Van Gaever,
haar schoonbroer en nichten.

De families De Mesure - Vermassen en Van de Velde - Crommelinck.

Met dank aan:
haar huisarts An Van Bruwaene,
thuisverplegend personeel Caroline Van Der Meiren,
directie en medisch personeel UZ Gent.

Rouwadres:
Uitvaartzorg De Pauw t.a.v. familie Van de Velde – De Mesure
Beerlegemsebaan 45, 9630 Zwalm (Beerlegem) – 055 49 90 12

Gedenk Lucie in een vroom gebed.

Condoleren www.depauwzwalm.be

De plechtige uitvaartliturgie, waartoe u vriendelijk
wordt uitgenodigd, zal plaats hebben in de parochiekerk

van Sint-Mattheüs te Munkzwalm
op donderdag 18 juli 2019 om 10.30 uur,

gevolgd door de crematie, waarna wij Lucie te ruste leggen
in het urnengraf op de begraafplaats van Dikkele.

Samenkomst aan de kerk.

Condoleren na de plechtigheid.

Mevrouw Lucie De Mesure

Sterven doe je niet ineens, maar elke dag een beetje.
En alle beetjes die je stierf, ‘t is vreemd, maar die vergeet je.
Het is je dikwijls zelfs ontgaan, je zegt: ‘Ik ben wat moe!’
Maar op een keer, dan ben je aan het laatste beetje toe.
Toon Hermans

De namis zal opgedragen worden in de parochiekerk van
Alle Heiligen te Nederzwalm op zaterdag 31 augustus om 18.00 uur

U kan Lucie een laatste groet brengen in funerarium De Pauw
op woensdag van 16u tot 18u.

http://www.depauwzwalm.be

