“Haar glimlach en haar zorgen zijn voorbij,
haar lieve aandacht voor daagse dingen
die door haar hoofd en haar hart gingen
en alles wat zij was voor u en mij.”
(Anton Van Wilderode)

Dit melden u met diepe droefheid:

†
Dankbaar om wat zij voor ons betekende,
nemen wij afscheid van

mevrouw

Lucienne Baele
weduwe van de heer Edgard Stevens

Willy en Edmée Stevens - Thienpont
Koen en Barbara Stevens - Diependaele en Nel
Paul en Martine Dierick - Stevens
Jona en Eva Van den Bossche - Dierick en Astrid
Wout en Lisa Versteden - Dierick
Jan Dierick
Marc en Ann Stevens - Mons
Samuel en Lien Paul - Stevens
Kaat Stevens
haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.

Geboren te Velzeke-Ruddershove op 30 maart 1933
en godvruchtig overleden te Zottegem
in het WZC “Egmont” op 6 februari 2018,
gesterkt door de Christelijke begeleiding naar het vaderhuis.
___
Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen tijdens
de plechtige uitvaartliturgie, die zal opgedragen worden
in de parochiekerk Sint-Martinus te Velzeke-Zottegem
op ZATERDAG 10 FEBRUARI 2018 om 10 uur,
waarna wij haar begeleiden naar haar laatste rustplaats
op de Stedelijke Begraafplaats van Zottegem (Kluisstraat).
Mogelijkheid tot condoleren van de familie na de plechtigheid.
De namis wordt opgedragen in bovengenoemde kerk
op zaterdag 3 maart 2018 om 18.30 uur.

Denk aan Lucienne, gewoon zoals zij was
en in uw gebeden.

De families Baele, Stevens, Van Helleputte en De Coker.

Met dank aan haar huisartsen dr. Van der Veken en dr. Stalpaert,
het thuisverplegend personeel van het Wit-Gele Kruis
en het personeel van het WZC “Egmont”.
U kan Lucienne een laatste groet brengen
in het funerarium Van Vijle, Kloosterstraat 1 te Zottegem
elke werkdag van 18 tot 20 uur.
Online kan u uw medeleven betuigen via www.vanvijle.be
Geen bloemen of kransen.
Rouwbeklag:
Van Vijle uitvaartzorg
t.a.v. de familie Stevens - Baele
Europaweg 68, 9620 Zottegem
Van Vijle uitvaartzorg, Zottegem 09 360 75 60

