Beetje bij beetje moesten we je verlaten,
we konden niet zo goed meer met je praten.
Die blik, die stilte deed vaak zeer,
de moeder en oma van vroeger was je niet meer.
Nu je voorgoed bent heengegaan,
zeggen wij “dank je” voor al wat je hebt gedaan.

Omgeven door onze liefde en zorgen is van ons heengegaan
MEVROUW

Cécile Crepel
weduwe van de heer Maurits Vandaele (1927 - 1983)
partner van de heer René Marijsse
geboren in Moen op 15 oktober 1931
en overleden in Heestert op 12 augustus 2019,
gesterkt door het sacrament van de zieken.
Lid van Samana

De plechtige rouwdienst, gevolgd door de begrafenis,
waartoe wij u vriendelijk uitnodigen,
zal plaatshebben in de Sint-Eligiuskerk in Moen
op zaterdag 17 augustus 2019 om 10 uur.
Er is gelegenheid tot rouwgroet in de kerk vanaf 9.45 uur.

Een laatste groet aan Cécile kan gebracht worden in
het funerarium Messiaen, Verzetslaan 9 in Moen,
iedere werkdag van 14.30 tot 16 uur en van 17.30 tot 19 uur,
op donderdag 15 augustus van 10 uur tot 11.30 uur.

Dit melden u:
haar partner

René Marijsse		
Geert en Antonina Vandaele - Grzybowska
Frank en Pia Vandaele - Gryspeerdt
Michael en Barbara Detemmerman - Vandaele
Tanguy en Laurence
Erwin en Eveline Vandaele - Librecht
Pieter en Myra Vandaele - De Schepper
Jade, Luna en ♡
Wouter en Stephanie Vandaele - Verplanken
Lucas
Geert en Krista Himpe - Marysse
Matthias en Liese Himpe - Pottie
Lou en Kamie
Thomas Himpe (haar doopkind)

haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
De families Crepel - Vandeghinste en Vandaele - Vanhaverbeke
De families Marijsse - Verhelst en Rogie - Wannijn
Met onze oprechte dank aan:
haar huisartsen Dr. Thierry en Dr. Sander Crepel,
haar thuisverpleging van Cura,
haar kinesiste Ann Vantieghem,
haar poetshulp Trees van Comforte,
de directie en het personeel van het WZC Marialove
in Heestert.
Rouwbetuigingen: Familie Marijsse - Crepel
p/a Begrafenissen Messiaen
Verzetslaan 9 - 8552 Moen
of via www.begrafenissenmessiaen.be
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