“We zullen je missen elke dag
in kleine eenvoudige dingen
maar in ons hart zal je met ons samenblijven.”
(Kahlil Gibran)

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

mevrouw

Cecile Van Geyt
echtgenote van de heer Roger Wullaert
Zij werd geboren te Sint-Lievens-Esse op 16 januari 1934
en is overleden te Zottegem in het A.Z. Sint-Elisabeth
op 9 mei 2019, gesterkt door het H. Sacrament der zieken.
___

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen tijdens
de plechtige uitvaartliturgie, die zal opgedragen worden
in de parochiekerk van Grotenberge
op VRIJDAG 17 MEI 2019 om 10 uur.
Mogelijkheid tot condoleren van de familie na de plechtigheid.
Aansluitend volgen de crematie en de begraving van de asurn
op het urnenperk van de begraafplaats van Herzele.
De namis wordt opgedragen in bovengenoemde kerk
op zondag 16 juni 2019 om 18 uur.

Denk aan Cecile, gewoon zoals zij was.

Dit melden u met droefheid:

Roger Wullaert
haar echtgenoot.
Linda Wullaert
Pieter en Sofie Van Spitael - Meerschaut
Annelies en Simon Van Spitael - Cockerell
Guy en Jacqueline Wullaert - Bagué
Thibaut Wullaert
Elke en Gunter De Frère - Cooman, Imani en Raya
Nico en Evi De Frère - Van Hiel
haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.
Haar zus, broers, schoonzus, neven en nichten.
De families Van Geyt, Wullaert, Dernaucourt en Lamarcq.
Met dank aan haar huisartsen dr. De Clippele, dr. Van Lancker
en dr. Van Impe, de dokters en het verplegend personeel van
de dienst geriatrie van het A.Z. Sint-Elisabeth en het personeel
van het WZC Ter Leen Eclips te Herzele.
Met bijzondere dank aan haar buren.
U kan Cecile een laatste groet brengen
in het funerarium Van Vijle, Kloosterstraat 1 te Zottegem
elke werkdag van 17 tot 19 uur.
Online kan u uw medeleven betuigen via www.vanvijle.be
Rouwadres:
Van Vijle uitvaartzorg
t.a.v. de familie Wullaert - Van Geyt
Europaweg 68, 9620 Zottegem
Van Vijle uitvaartzorg, Zottegem 09 360 75 60

