Belangrijk is niet alleen de weg die je gaat
maar ook de sporen die je achterlaat.

Dankbaar om al wat zij voor ons betekend heeft,
nemen wij met pijn in ons hart, afscheid van
MEVROUW

Georgette Van Ryssel
weduwe van de heer André De Clerck (1922 - 2015)
geboren in Meulebeke op 11 oktober 1929
en overleden in Ingelmunster op 7 februari 2019,
gesterkt door het sacrament van de zieken.

De uitvaartplechtigheid, waartoe wij
u vriendelijk uitnodigen, zal plaatshebben in de aula van
Begrafenissen Messiaen, Stationsstraat 156 in Oostrozebeke,
op zaterdag 16 februari 2019 om 10.30 uur,
gevolgd door de crematie.

Dit melden u:
Marc en Cecile Ampe - De Clerck
Bruno en Nancy Matton - Vandenbroucke,
Emma
Cindy Vandenbroucke en Antony Declerck,
Enzio, Aurélie en Edouard
haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
† Georges en † Marie-José Van Ryssel - Vermynck en familie
Noël en † Germaine Depreitere - Van Ryssel en familie
† Achiel De Clerck
† Camiel en † Maria De Clerck - Cocquyt en familie
† Richard en † Julia Rooman - De Clerck en familie
† Hilaire en † Florida De Clerck - Dousselaere en familie
haar schoonbroer, neven en nichten
De families Van Ryssel - Lambrecht en De Clerck - Vercruysse

Er is gelegenheid tot rouwgroet na de dienst.
De gebedswake gaat door op vrijdag 15 februari 2019 om 18 uur
in de kapel van het wzc Maria Rustoord in Ingelmunster.

Een laatste groet aan Georgette kan gebracht worden in
het funerarium Messiaen, Stationsstraat 156 in Oostrozebeke,
iedere weekdag van 16.30 uur tot 18.30 uur
en op zaterdag van 14.30 uur tot 16.30 uur.

Met onze bijzondere dank aan:
haar huisarts Dr. P. Dewitte
de directie, het personeel, de pastorale dienst en de vrijwilligers
van het wzc Maria Rustoord in Ingelmunster
Rouwbetuigingen: Familie De Clerck - Van Ryssel
p/a Begrafenissen Messiaen
Stationsstraat 156 - 8780 Oostrozebeke
of via www.begrafenissenmessiaen.be
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