				

Een moeder sterft altijd te vroeg
al wordt ze nog zo oud.
Je bidt dat God haar sparen zal,
omdat je van haar houdt.
Maar als de jaren knellen gaan,
zij ziek wordt, moe en oud.
Bid je dat God haar halen zal,
omdat je van haar houdt.

				

Verdrietig, maar dankbaar voor alles
wat zij voor ons heeft betekend
nemen we afscheid van

MEVROUW

Georgette Vandecandelaere
weduwe van de heer Guillaume De Dycker
Geboren te Lede op 4 maart 1934 en overleden
in het ASZ Campus Aalst op 25 april 2022.

Dit melden u:
Guido en Magda De Dycker - Vermassen
Katrien De Dycker en Kursley Alary
Lucas
Pieter De Dycker en Ivana Mailleux
Ine
Herman en Elisabeth De Dycker - De Man
Lino en Karolien Uyttenhove - De Dycker
Cécile
Frank en Nathalie Mertens - De Dycker
Renée, Babette
haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
Georges en Marie-Francine † Vandecandelaere - Triest en familie
Julien † en Marie-José Vandecandelaere - De Vlieger en familie
Julien en Julienne Heyndrickx - Vandecandelaere en familie
Jozef † en Mariette De Dijcker - Lammens en familie
José † en Marie-Odile Van Cromphaut - De Dycker en familie
haar broer, zus, schoonbroer, schoonzussen,
neven en nichten
Delen in dit verlies de aanverwanten van de families
Vandecandelaere, De Dycker, D’hulster en Siau.

Met dank aan allen die haar genegen waren.

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid
te nemen van Georgette tijdens de uitvaartliturgie die zal
doorgaan in de parochiekerk Sint-Gertrudis te Wichelen

op zaterdag 30 april 2022 om 11.00u.

U kan Georgette een laatste groet brengen in het funerarium
van het Uitvaarthuis De Roos, Mosstraat 26 te Wichelen,
op donderdag 28 april 2022 van 18 uur tot 19 uur.

Samenkomst met begroeting in de kerk vanaf 10.40u.
Aansluitend volgt de teraardebestelling op de
gemeentelijke begraafplaats van Wichelen.

Online condoleren kan op www.deroos.be
Rouwadressen: Oudstationstraat 4, 8400 Oostende (Stene)
		
Mosstraat 51, 9260 Wichelen

