“Een moeder is een lichtje
dat nooit dooft in je hart en in je hoofd”

†

Met droefheid nemen we liefdevol afscheid van

MEVROUW

Zij leeft verder in de herinnering van

Valentine Van Verre

Johan en Karine Huygens - Nevens

weduwe van de heer Albert Huygens († 2011)

Timothy Huygens en Eva Verbeke

Geboren te Lebbeke op 21 augustus 1937 en overleden
in het AZ Sint-Blasius te Dendermonde op 25 februari 2018.
Gesterkt door het H. Sacrament der zieken
Lid van Okra

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid te nemen van Valentine
tijdens de uitvaartliturgie in de Onze-Lieve-Vrouw Geboorte kerk te Lebbeke-centrum

op zaterdag 3 maart 2018 om 10 uur
Aansluitend volgt de crematie waarna de bijzetting van de asurne plaats heeft
in het urnenveld op het kerkhof te Lebbeke.
Samenkomst in de kerk met gelegenheid tot groeten in de rouwkapel vanaf 9.40 uur.

haar kleinzoon en beste vriend

Frederik (†) en Jeannine Mannaert - Van Verre, kinderen en kleinkinderen
Jean Van Verre (†)
Pierre (†) en Lea Huygens - Van Damme en dochter
Rudolf (†) en Josephine Huygens - Nieulandt, kinderen en kleinkinderen
René en Mathilde Huygens - De Smedt, kinderen en kleinkind
Alfons Huygens (†) en dachter
Albert en Monique De Mey - Huygens, kinderen en kleinkinderen
Freddy en Lena Huygens - De Bruyn, kinderen en kleinkinderen
haar zus, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten

De families VAN VERRE - HUYGENS - PIESSENS - LEUNIS.

Met dank aan
haar huisarts Dokter Vanderborght, het personeel van het AZ Sint-Blasius te Dendermonde
en in het bijzonder een speciale dank aan Dokter Inneke Bambust, dienst Oncologie.

De parochiale nadienst heeft plaats in voornoemde kerk
op zondag 15 april 2018 om 11 uur.

Er is gelegenheid om Valentine een laatste groet te brengen in het het rouwcentrum Van Damme,
Brusselsesteenweg 18 te Lebbeke op vrijdag van 18 tot 19 uur.

haar kinderen

Condoleren via; www.rouwcentrum-vandamme.be
Rouwadres: tav Familie Huygens - Van Verre
p/a Rouwcentrum Van Damme
Brusselsesteenweg 18, 9280 Lebbeke, 052 41 44 55

