Met stil verdriet
maar dankbaar dat zij zo lang bij ons was
melden wij u het overlijden van

MEVROUW

Simona Verdoodt
weduwe van de heer François Vermeir
Geboren te Mazenzele op 28 oktober 1920 en overleden te Dendermonde op 29 maart 2018.
Gesterkt door het Sacrament van het Heilig Oliesel

Niets is zinloos
wanneer het een
herinnering nalaat.

Dit melden u met diepe droefheid:

Willy en Jeannine Aelbrecht - Vermeir
Yves Aelbrecht
Tom en Veronic Vercauteren - Aelbrecht en kinderen
Jochen en Nathalie Dewulf - Aelbrecht en kinderen
John Vermeir
Didier en Patsy Vermeir - Mertens en kinderen
Rudy en Rosa Vermeir - Guns
Stephan en Myriam Moortgat - Vermeir
Christophe en Liesbet Moortgat - Lauwereys en kinderen
Filip en Sylvie Moortgat - De Cuyper en kinderen
Steven en Stefanie Verhertbrugge - Moortgat en kinderen
Luc en Rita Vermeir - Ost
Stijn Vermeir
Tinnie en Laurens Vermeir - Van Poucke

Allen die Simona gekend hebben en genegen waren, nodigen wij vriendelijk uit op
de uitvaartliturgie in de kerk van Onze-Lieve-Vrouw Geboorte te Lebbeke-centrum

op donderdag 5 april 2018 om 11.30 uur
Gevolgd door de bijzetting in familiegrond op het kerkhof te Lebbeke.

haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen
Maurits (†) en Liza (†) Verdoodt - Mattens, kinderen en kleinkinderen
Emiel (†) en Jeanne (†) Verdoodt - Engels, kinderen en kleinkinderen
Jean (†) en Margaretha Verdoodt - Van Bellinghen, kinderen en kleinkinderen
haar schoonzus, overleden broers, overleden schoonzussen, neven en nichten

Samenkomst en gelegenheid tot condoleren in de rouwkapel in de kerk vanaf 11 uur.
De families VERDOODT - VERMEIR - HEUNINCKX - BAETENS.

De Parochiale nadienst heeft plaats op zondag 20 mei 2018 om 11 uur in voornoemde kerk.
Er is gelegenheid om Simona een laatste groet te brengen in het Rouwcentrum Van Damme,
Brusselsesteenweg 18 te Lebbeke op woensdag van 18 tot 19 uur.

.Gelegenheid tot condoleren: www.rouwcentrum-vandamme.be
Rouwadres: Laurierstraat 11 bus 3 - 9280 Lebbeke
Rouwcentrum Van Damme en zoon 052 41 44 55

