Sterven doe je niet ineens
maar af en toe een beetje.
En alle beetjes die je stierf
- ’t is vreemd - maar die vergeet je.
Het is je dikwijls zelf ontgaan,
je zegt: ik ben wat moe,
maar op een keer dan ben je
aan je laatste beetje toe.
(Toon Hermans)

In liefde en dankbaarheid nemen we afscheid van

Delen dit verdriet:

Haar echtgenoot:
Andre Bolle,

mevrouw

Godelieve Vercruysse
Echtgenote van de heer Andre Bolle
geboren te Oostnieuwkerke op 17 maart 1930 en overleden
in het AZ Delta (campus Westlaan) te Roeselare
op zaterdag 16 december 2017.

_________

De afscheidsplechtigheid rond de urne zal plaatsvinden
in de aula van Funerarium Parmentier, Gitsestraat 60
te Roeselare, op donderdag 21 december 2017
om 11.15 uur.
Daarna volgt het bijzetten van de asurne op het urnenveld
van de gemeentelijke begraafplaats te Oostnieuwkerke.
Bijeenkomst aan de aula vanaf 11.00 uur.

Haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen:
Marijke Bolle - Franky De Vlaminck,
Giovani De Vlaminck - Barbara Vandenbussche,
Dante en Jule,
Freddy Bolle - Francine Vervenne,
Koen Bolle,
†Stijn Bolle,

Haar broer, neven en nichten:
†Gerard Vandewater - †Maria Vercruysse en familie,
†Gerard Vercruysse - †Rosa Buyse en familie,
André Vercruysse - †Irène Vanstaen en familie,
†Odilon Vercruysse - †Abelin Vanstaen en familie,

Haar aanverwante families:
Vercruysse - Sinnaeve en Bolle - Lahay,

Met oprechte dank aan:
Haar huisarts,
Het personeel van het Wit-Gele kruis,
Het personeel van Thuis- en Zorgdienst Staden,
De dokters en verpleegkundigen van het AZ Delta,
De buren en allen die haar genegen waren,

Gelegenheid tot afscheid nemen na de dienst.
Voor een stil moment bij Godelieve bent u welkom in het Funerarium Parmentier,
Gitsestraat 60 te Roeselare, elke dag van 15.30 tot 18.30 uur.
Condoleren kan op www.funerarium-parmentier.be

Rouwadres:
8840 Oostnieuwkerke, Lepelstraat 16
Uitvaartzorg-Funerarium Patrick en Lowie Parmentier, Gitsestraat 60, 8800 Roeselare - Tel. 051/20 42 85

