
We zullen je missen, 
elke dag

in kleine eenvoudige dingen,
maar in ons hart

zul je met ons samenblijven.
“Want leven en dood zijn één

zoals de rivier en de zee één zijn.”

In liefde nemen wij afscheid van

Mevrouw

Ginette Declercq
echtgenote van de heer Gilbert De Baecke (†1997) 

levenspartner van de heer Maurits Dulst

geboren te Roeselare op 3 november 1936 
en er thuis overleden op vrijdag 8 juli 2016.

De uitvaartdienst, waartoe wij u vriendelijk uitnodigen, 
vindt plaats in de parochiekerk H.-Kruisverheffing te Beveren 

op vrijdag 15 juli 2016 om 10 uur. 

Rouwbetuiging in de kerk vanaf 9.45 uur.

Daarna volgt de crematie, waarna bijzetting van de asurn bij haar echtgenoot 
op de nieuwe stedelijke begraafplaats, Groenestraat. 

Er is gelegenheid om Ginette een laatste groet te brengen  
in het funerarium Commeyne, Westlaan 202 te Roeselare, 

elke dag van 15 tot 19 uur, op zaterdag tot 18 uur.
Gesloten op zondag.

Online rouwregister op www.commeyne.be

Levenspartner van:
 Maurits Dulst

Ma, oma en meme van:
 Jean-Paul en Caroline Werbrouck - De Baecke
  Hans en Maria Werbrouck - Garcia
            Johanna en Matteo
  Stijn en Annelies Feys - Werbrouck

 Marnik en Ann Vermandere - De Baecke
  Thomas en Annelien Baert - Ameye
  Matthias en Latoya Baert - Cracco
            Amelie

 Stefan en † Katrien Vanhaeke - De Baecke
  Siska Verduyn
  Bert Vanhaeke

Zus, schoonzus en tante van:
 † Norbert Declercq - † Diana Vanhevel - Gisèle Vanrijckeghem en familie
 † René en Bea Declercq - Deseure en familie
 Freddy en Josiane Declercq - Devoldere en familie
 Hendrik en Nicole Decapmaker - Declercq en familie

 † Leon en † Maria Vancoillie - De Baecke en familie
 † André Meesseman - Monique De Baecke - † Roger Dewulf en familie

De families Declercq - Vanryckeghem en De Baecke - Sap en Dulst.

Wij danken iedereen die mama met liefde en toewijding heeft verzorgd.

Rouwadres: 
Uitvaartzorg Commeyne 
t.a.v. familie Ginette Declercq
Westlaan 202
8800 Roeselare


