


Dat heerlijke beeld dat u nooit verlaat
dat is hier op aarde van iedereen

dat is uw moeder, uw moeder alleen.

In dankbaarheid om haar rijk leven melden wij U met pijn het overlijden van

Mevrouw

Simonne Vandenbussche
echtgenote van de heer Valère Joseph (†2002)

geboren te Ardooie op 16 februari 1924, 
omringd met de warme genegenheid van haar kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen 

en vele vrienden is zij op zondag 2 december 2018 te Roeselare overleden,  
gesterkt door de Ziekenzalving.

Lid van OKRA

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

op zaterdag 8 december 2018 om 10.30 uur. 

Bijeenkomst en rouwgroet in de kerk vanaf 10.15 uur.

Na de dienst begeleiden wij haar naar haar laatste rustplaats, 
de familiegrafkelder op de gemeentelijke begraafplaats van Beveren. 

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

elke dag van 15 tot 19 uur.

Online rouwregister op www.commeyne.be

Dit melden u: 

†Rita Joseph
Michel en Régine Debeer - Joseph
 Elvie Debeer en Jurgen Vanderhaeghe, Martijn, Leonie, Cyriel
 Steven Debeer en Goldie Cool
Sylvain en Rita Mespreuve - Joseph
 Sylvie Mespreuve en Frederik De Backere, Hélène en Sean, Guillaume
 Sophie Mespreuve en Kevin Vandeputte, Robbe
Eric en Rika Joseph - Vantomme
 Nick Joseph, Mathis, Ilana
Filip en Frieda Wille - Joseph
 Stijn Wille en Stefanie Willems, Niels, Lauren
 Sam Wille
Johan en Dina Debeer - Joseph
 Pieterjan Debeer en Amber
Wim en Berlinde Joseph - Bentein

haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen

†Irène Vandenbussche
Daniël en Simonne Vandenbussche - Devriendt en familie
†Jozef en †Lucrèse Vandenbussche - Van Iseghem en familie
†Camiel en †Clara Vandenbroucke - Joseph en familie
†Cyriel en †Helena Vanallemeersch - Joseph
†Aloïs Joseph
†Marcel en †Denise Joseph - Roels
†Maurits Joseph - Huyghe - Hoet en familie
†André en †Laura Ampe - Joseph en familie
†Albert en †Emeli Joseph - Van Haecke en familie
†Zuster Aloysia-Gerarda Joseph
†Gerard en †Alice Joseph - Goddeyne en familie
†Marcella Joseph
†André en †Marie-Thérèse Joseph - Vansteenkiste en familie
†Sylvère en Alida Joseph - Vansteenkiste en familie

haar broer, schoonzussen, neven en nichten

De families Vandenbussche - Desmet en Joseph - Dewilde

Een bijzonder woord van dank aan haar huisartsen Charlotte en Annelies,  
en de directie en het personeel van WZC De Waterdam


