‘t Is stil
en toch is er muziek
die niet gespeeld
de harten warmt
de oren streelt
en ons onzegbaar lief omarmt

†

Dankbaar voor alles wat zij voor ons is geweest,
nemen wij afscheid van

mevrouw

Rachel Wynendaele
weduwe van de heer Arthur Maurice De Bosschere
Zij werd geboren te Herzele op 19 februari 1940
en is, omringd door haar familie, godvruchtig overleden
in het UZ Gent op 28 februari 2020,
gesterkt door het H. Sacrament der zieken.
Gewezen secretaris en bestuurslid KVLV Woubrechtegem

_

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 Woubrechtegem
op zaterdag 7 maart 2020 om 10.00 uur.
Mogelijkheid tot condoleren van de familie na de plechtigheid.
Aansluitend volgen de crematie en de begraving
van de asurn op de begraafplaats van Woubrechtegem.
De parochiegemeenschap herdenkt Rachel
op zondag 19 april 2020 om 11.00 uur
in de Sint-Martinuskerk van Herzele.

Dit melden u diep bedroefd:
Mario en Marleen Haegens - De Bosschere
Jo en Katrien De Bosschere - Fonck

haar kinderen.

Laurens Van den Broeck en Kimberly Vanderheyden
Laura Van den Broeck
Leontien De Bosschere en Karel Herman
Maarten De Bosschere
haar kleinkinderen.
Maxim en Frauke Haegens - De Groot
Twan Haegens
Ruben (†) Haegens
haar pluskleinkinderen en plusachterkleinkind.
Haar schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten.
De families Wynendaele, De Bosschere, Van Den Berghe
en Maesschalk.
Met een bijzondere dank aan Sophie, Lydia en Jessica
voor de goede thuiszorg, haar huisarts dr. Kiekens en
het personeel van de dienst intensieve zorgen van het UZ Gent.

U kan Rachel een laatste groet brengen
in het funerarium Van Vijle, Kloosterstraat 1 te Zottegem,
elke werkdag van 17.00 tot 19.00 uur.
Online kan u uw medeleven betuigen via www.vanvijle.be
Rouwadres:
Van Vijle uitvaartzorg
t.a.v. de familie De Bosschere
Kloosterstraat 1, 9620 Zottegem
van vijle uitvaartzorg, zottegem - 09 360 75 60

