Afscheid nemen door de dood
is leven van herinnering
is denken aan hoe mooi het was
en danken voor wat je ontving

Met stil verdriet om dit heengaan maar dankbaar om
wat zij voor ons betekende, melden wij u het overlijden van

Mevrouw

Simonne Van de Velde
weduwe van de heer Jan Van Renterghem (†2010)
Geboren te Asper op 11 maart 1928 en zachtjes van ons heengegaan in het WZC Veilige Have,
afdeling ‘Ceder’ in Aalter op 15 november 2022, gesterkt door de H. Ziekenzalving.
Lid van OKRA

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid te nemen
van Simonne tijdens de uitvaartplechtigheid aan de urne die zal plaatsvinden
in de parochiekerk OLV Geboorte te Bellem
OP ZATERDAG 19 NOVEMBER 2022 OM 11 UUR.
Aansluitend volgt de bijzetting van de asurne in het columbarium
op de begraafplaats van Bellem.
Samenkomst in de kerk vanaf 10.45 uur.
Mogelijkheid om de familie te condoleren na de dienst.
Er is gelegenheid om een laatste groet te brengen aan Simonne in funerarium Fraeyman,
Brouwerijstraat 24 in Aalter, woensdag en donderdag van 17 uur tot 18 uur
of na afspraak. Online rouwregister via www.fraeymanuitvaart.be
Dank aan allen die haar liefde en vriendschap gaven.

Zij leeft verder in de herinnering van
haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen:
Patrick en Erna Van Renterghem - Baert,
Sofie en Jan
Tom,
Axelle
Jannick en Mieke,
Aline
Annie Van Renterghem,
Eveline en Steven,
Rhûne en Freek
Benedikte en Kristof,
Hendrik
Eric Van Renterghem,
Debby en Tom,
Emma en Juliette
Dorothy,
Helena

haar zus Paula, haar schoonzus Elisabeth, haar neven en nichten
en alle aanverwanten van de families Van De Velde - Grymonprez
en Van Renterghem - Lietanie.

Met waardering en oprechte dank aan:
haar huisarts Dr. Messeyne en de directie en het personeel
van het WZC Veilige Have, afdeling ‘Ceder’ in Aalter

Rouwadres: Familie Van Renterghem - Van de Velde
p/a Brouwerijstraat 24, 9880 Aalter

Uitvaartverzorging Fraeyman, Aalter 09 236 36 00 - info@fraeymanuitvaart.be

