Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.

†
Aan de liefde van haar echtgenoot,
kinderen en familie werd ontnomen

mevrouw

Alice Van Damme
echtgenote van de heer Gerard Van Der Heyden
Zij werd geboren te Godveerdegem op 17 augustus 1923
en is godvruchtig overleden te Zottegem in het WZC De Vlamme
op 6 september 2018, begeleid door het gebed van de H. Kerk.
Lid van Okra.
Lid van Samana.
___

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen tijdens
de plechtige uitvaartliturgie, die zal opgedragen worden
in de parochiekerk Sint-Pietersbanden te Erwetegem-Zottegem
op ZATERDAG 15 SEPTEMBER 2018 om 10 uur.
Mogelijkheid tot condoleren van de familie na de plechtigheid.
Aansluitend volgt de begraving van de asurn op het urnenveld
van de Stedelijke Begraafplaats van Zottegem (Kluisstraat).
De namis wordt opgedragen in bovengenoemde kerk
op zondag 7 oktober 2018 om 9.45 uur.

Wij vertrouwen haar toe aan de liefde van de Vader.

Dit melden u met droefheid:
Gerard Van Der Heyden
haar echtgenoot.
Luc en Hendrika Van Der Heyden - De Cock
Rudy en Sonja D’haene - Van Der Heyden
haar kinderen.
Tim en Elke Kiekens - Van Der Heyden
Nia en Menno
Koen en Shari Van Der Heyden - Notterdaeme
Leen D’haene
Jasper
haar kleinkinderen en achterkleinkinderen.
Haar zus, schoonzus, neven en nichten.
De families Van Damme, Van Der Heyden, D’Hoker en Vekeman.

Met dank aan haar huisarts dr. Froyman,
de directie en het personeel van het WZC De Vlamme.
U kan Alice een laatste groet brengen
in het funerarium Van Vijle, Kloosterstraat 1 te Zottegem
elke werkdag van 18 tot 20 uur tot en met donderdag 13 september.

Online kan u uw medeleven betuigen via www.vanvijle.be
Rouwadres:
Van Vijle uitvaartzorg
t.a.v. de familie Van Der Heyden - Van Damme
Europaweg 68, 9620 Zottegem
Van Vijle uitvaartzorg, Zottegem 09 360 75 60

