†
Simonne Gryspeerdt

Dit melden U met droefheid :
Hugo Van de Velde,

haar zoon ;

(†)Jules en Alice, (†)Mariette en (†)Marcel, Marc en Gilberte, Christiane en (†)Roger en Jeroom,
haar schoonbroers en -zussen ;
Karin, (†)Martine, Meia, Luc en Stacey, Lara en Sam,
haar neven en nichten ;

Geboren te Lendelede op 17 mei 1920.
Heengegaan te Sint-Pieters-Leeuw op 9 maart 2019.

Echtgenote van (†)Willy Van de Velde

Haar nichten en andere familie uit West-Vlaanderen,
De families Van de Velde, Gryspeerdt, Declercq, Rasschaert en aanverwanten,
Met hartelijke dank aan:

In de komende maand mei zou mijn mama 99 geworden zijn.

Dr. Michel Roelandt, haar huisarts

Het was dan ook schrikken dat ze op 25 februari

Kinesisten Christophe en Wilfried

een noodzakelijke operatie onder volledige narcose moest ondergaan.
De dag daarop ging ze echter al terug dapper en vastberaden

Alle thuishelpers: Gerrit, Nathalie, Myriam, Anita, Nathalie, Lydie, Sandrine, Maryse en Eliane.
Het voltallige team van het Wit-Gele Kruis, afdeling Halle.

verder met haar leven, net zoals ze dat al jaren gewoon was.
En toen ze al vlug terug mocht naar haar vertrouwde
thuisomgeving leek het dan ook bijna alsof er niets gebeurd was.
Spijtig genoeg lieten de gevolgen van de operatie
zich alsnog onverwacht en genadeloos voelen.
Om tenslotte op zaterdag 9 maart zonder angst of pijn
zachtjes heen te gaan in mijn armen.

Het is dankzij de inzet van jullie allemaal dat mijn mama
nog jaren comfortabel thuis is kunnen blijven wonen !
Bloemen noch kransen.
Wie dit wenst kan een gift storten aan de Brailleliga vzw met vermelding
“Gift voor uitvaartplechtigheid Simonne Gryspeerdt” BE11 0000 0000 4848

________
Condoleren : www.rolandhankard.be
Mag ik jullie hierbij uitnodigen om samen afscheid te nemen van mijn mama
in het crematorium Westlede te Lochristi, op ZATERDAG 23 MAART 2019

Rouwadres :

OM 12U30.

Hugo Van de Velde
Rozenstraat 10, 1600 Sint-Pieters-Leeuw.

Samenkomst aan het crematorium om 12u15.
(Smalle Heerweg 60, 9080 Lochristi).
Funerarium Roland HANKARD, Sint-Pieters-Leeuw - T. 02 / 377.73.03
Drukkerij TONDEUR, Sint-Pieters-Leeuw - T. 02 / 356.27.01

