
Isabel Verledens
1973 - 2022

Je wilde nog zo graag bij ons blijven.
Je vocht ervoor zolang je kon...

Maar deze strijd was niet te winnen,
voor ons blijft steeds de vraag waarom?

Haar partner: Marnik Verholle

Haar kinderen en kleinkinderen: Nikita Lefevere - Arne Cordier
Febe

Charlotte Verholle - Nicolas Simoens
Ellinor

Haar ouders: Daniel Verledens - Rita Casier

Haar schoonouders: †Christiaan Verholle - Jeannine Verhaeghe

Wij danken oprecht: Haar toffe collega’s en de vele vrienden die haar genegen waren

Rouwadres: 8870 Izegem, Meensesteenweg 136

                                                 Uitvaartzorg - Funerarium Lowie en Patrick Parmentier, Gitsestraat 60, 8800 Roeselare - 051 20 42 85

In liefde en dankbaarheid nemen wij afscheid van

mevrouw Isabel Verledens
Partner van de heer Marnik Verholle

geboren te Roeselare op 21 december 1973,
overleden te Rumbeke op woensdag 8 juni 2022.

Gepassioneerd dierenvriend

Samen met u willen wij afscheid nemen rond de urne in de aula van
Funerarium Parmentier, Gitsestraat 60 te Roeselare,

op woensdag 15 juni 2022 om 11.00 uur.

Na de dienst zal de urne worden bijgezet op het urnenveld
van de stedelijke begraafplaats Groenestraat.

Bijeenkomst aan de aula vanaf 10.45 uur.
Gelegenheid tot afscheid nemen na de dienst.

Gelegenheid tot groeten in het funerarium, elke werkdag van 15.30 tot 18.30 uur,
zaterdag van 16.00 tot 18.00 uur, zondag van 9.30 tot 10.30 uur.

Dit tot en met maandag 13 juni 2022.

Condoleren kan op www.funerarium-parmentier.be

Je wilde nog zoveel,
maar had niet meer de kracht.

Moedig ging je door, steeds weer,
tot op het laatste moment.

Het wilde niet meer...

Altijd stond je klaar,
voor ons en voor een ander.

Al die herinneringen,
verzachten onze smart.

Voorgoed uit ons midden,
voor altijd in ons hart.
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