Denk aan mij terug,
maar niet in de dagen van pijn en verdriet.
Denk aan mij terug in de stralende zon,
hoe ik was toen ik alles nog kon.

In droefheid nemen wij afscheid van hem die ons met zoveel
liefde en warmte omringd heeft
DE HEER

Nabor Lefebvre
weduwnaar van mevrouw Maria Bouckhuyt (1935 - 2010)
geboren in Desselgem op 1 februari 1933
en godvruchtig overleden in Waregem op 4 september 2018.
Lid van Neos en LBG Kuurne

De plechtige uitvaartliturgie, gevolgd door de begrafenis,
waartoe wij u vriendelijk uitnodigen, zal plaatshebben in
de Sint-Jozefskerk in Oostrozebeke-De Ginste
op maandag 10 september 2018 om 10.30 uur.
Er is gelegenheid tot rouwgroet vanaf 10.15 uur.
Een laatste groet aan Nabor 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.
Rouwbetuigingen: Familie Nabor Lefebvre
p/a Begrafenissen Messiaen
Stationsstraat 156 - 8780 Oostrozebeke
of via www.begrafenissenmessiaen.be

Dit melden u met droefheid:

Karel en Martine Vercruysse - Lefebvre
Bram en Leen Callens - Vercruysse
Amélie en Noémie
Tom en Eline Vercruysse - Van Raemdonck
Clémence en Clarice
Patrick Lefebvre
Luc en Heidi Lefebvre - Vermeersch
Saymen Lefebvre
Helena Lefebvre en vriend
Aline Lefebvre
zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
† Adelin en † Josephine Lefebvre - Laevens en familie
Etienne en Maria Lefebvre - Desombere en familie
Rafaël en Denise Lefebvre - Anckaert en familie
† Noël en Irène Lefebvre - Dekiere en familie
† Paul en Simonne Dejager - Lefebvre en familie
† Medard en Monique Bouckhuyt - De Smet en familie
zijn broers, zus, schoonzussen, neven en nichten
De families Lefebvre - Malfait en Bouckhuyt - De Bel

Met onze oprechte dank aan:
zijn huisarts Dr. I. Desmet,
de directie en het personeel van het wzc Rozenberg
in Oostrozebeke,
de dokters en het personeel van het O.L.V. van Lourdesziekenhuis
in Waregem.

BEGRAFENISSEN MESSIAEN

OOSTROZEBEKE - 056 66 72 10

