Moeders gaan maar sterven niet,
ze leven verder in de harten van hun kinderen.

Dit melden u met diepe droefheid

Dankbaarheid en verdriet gaan samen
nu we afscheid nemen van

Johny en Dorine MAEKELBERG - LAVA

mevrouw

SUZANNE DE BRUYNE
weduwe van de heer ANDREAS LAVA

haar kinderen

(† 2001)

Geboren te Houthulst op 22 januari 1931
en vredig overleden te Roeselare op 28 september 2017,
gezalfd met tederheid en gebed.
Lid van S-plus Houthulst

De plechtige uitvaartdienst, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd, heeft plaats in de
Kerk van Sint-Kristoffel, Schoolstraat te Klerken-Houthulst op woensdag 4 oktober 2017 om 10 uur,
gevolgd door de crematie en bijplaatsing in het columbarium
op de gemeentelijke begraafplaats „Ter Ruste“ te Houthulst.

De offergang geldt als rouwgroet en blijken van medeleven.

Aan Suzanne kan een laatste groet gebracht worden in het
rouwcentrum Travers, Jonkershovestraat 103b te Houthulst,
elke weekdag van 17 tot 19.30 uur, zaterdag van 17 tot 18 uur.

haar kleinkinderen en achterkleinkinderen
Davy en Lynn MAEKELBERG - VERHAEGHE
Amor en Amalia

haar broers, zuster, schoonbroers, schoonzusters, neven en nichten
† Valére en † Yvonne DEBRUYNE - DE BRUYNE en familie
† Henri en † Leona DE BRUYNE - GELDHOF en familie
† Roger en Georgette DE BRUYNE - BEAUPREZ en familie
† Henri en † Margriet MAURER - LAVA en familie
† Jo en Yvonne COIFFARD - LAVA en familie
Roger en Simonne DECEUNINCK - LAVA en familie
† Julien en † Suzanne PINCKET - LAVA
Frans en Malvina THEUNINCK - LAVA en familie

Zij is verwant aan de families
DE BRUYNE - MADDELEIN en LAVA - PRIEM
met dank aan:
haar huisarts dr. Beernaert
directie, dokters en personeel van AZ Delta te Roeselare.
Rouwadres: Familie De Bruyne Suzanne, p.a. Rouwcentrum Travers
8650 Houthulst, Jonkershovestraat 103b

Condoleren online via „www.rouwcentrumtravers.be“
Uitvaartzorg Travers Houthulst 051/70.24.25

