Waarom al dat lijden, waarom al die pijn.
Je wilde zo graag verder, je wilde zo graag bij ons zijn.
De strijd was oneerlijk en geheel niet terecht.
Je wilde zo graag verder, maar verloor dit gevecht.

†
Met stil verdriet melden wij u het overlijden van

mevrouw

Liliane De Winne
weduwe van de heer Michel Van Cauwenberghe
Geboren te Strijpen op 18 januari 1938
en thuis godvruchtig overleden te Zottegem op 23 juni 2018,
gesterkt door de ziekenzalving.

Lid van OKRA Strijpen.
Lid van Ziekenzorg.
Lid van N.S.B. Strijpen.

_

De uitvaartliturgie, rond de asurn, zal plaatsvinden
in de Sint-Andreaskerk te Strijpen
op maandag 2 juli 2018 om 11.15 uur.
De offergang wordt door de familie aanzien als rouwbetuiging.
Aansluitend volgt de begraving van de asurn op het urnenveld
van de Stedelijke Begraafplaats van Zottegem (Kluisstraat).
De namis wordt opgedragen in dezelfde kerk
op donderdag 12 juli 2018 om 19.00 uur.

Ma en schoonma van

Peter Van Cauwenberghe en Lieve Van den Bonne
Gerdi Van Cauwenberghe en Elsy Decock

Oma van

Ellen en Geert, Michiel en Maxim, Birger en Lore

Toegewijde huisgezellin van
E.H. Arsène Vandeputte

Zus en schoonzus van

Christiane De Winne en Antoine De Geyter

De families De Winne, Van Cauwenberghe,
De Pessemier en Van Lierde.

Met een bijzonder woord van dank aan Dokter Anneleen De Both,
aan Dokter Jacques De Muyter, aan het verplegend personeel
van het Wit-Gele Kruis en aan de familieleden en vrienden die haar
opfleurden met een bezoekje.

U kan Liliane een laatste groet brengen
in het funerarium Van Vijle, Kloosterstraat 1 te Zottegem,
van maandag tot donderdag 28 juni 2018 van 18.00 tot 20.00 uur.
Online kan u uw medeleven betuigen via www.vanvijle.be
Rouwadres:
Van Vijle uitvaartzorg
t.a.v. de familie Van Cauwenberghe - De Winne
Europaweg 68, 9620 Zottegem
van vijle uitvaartzorg - 09 360 75 60 - vanvijle.be

