
 Met stil verdriet,
 maar dankbaar om het lange samenzijn,
 melden we u het overlijden van

MEVROUW

Marie-Louise Vandamme
weduwe van de heer Antoine Verschoore (=2010),

geboren in Geluwe op 25 juli 1928
en zachtjes van ons heengegaan in Roeselare op 13 maart 2022,
gesterkt door de laatste sacramenten.

Gewezen voorzitter van KVG en "Vrienden van Lourdes". 

De afscheidsdienst waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd zal plaatsvinden in de
St.-Dionysiuskerk in Geluwe op zaterdag 19 maart om 14 uur. 

Een laatste groet kan gebracht worden in het funerarium in Lauwe, 
Lauwbergstraat 14, 8930 Lauwe.  Van dinsdag t.e.m. vrijdag van 14u30 tot 17u30.
Gelieve op voorhand een afspraak te maken op het nummer 056 51 78 78. 

Condoleren kan via www.beyens-billiet.be
Rouwadres: t.a.v. familie Verschoore-Vandamme,
Kerkstraat 11, 8940 Geluwe.

Uitvaartzorg Beyens-Billiet: 056 51 78 78              -               Drukkerij Fieuws

Dit melden u:

Haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

               Jacques Verschoore

               Katrien(=) Verschoore
  Stephanie en Kevin De Geeter-Verstraete
 Frederiek en Federica De Geeter-Crescenzi
                                 Catherine

Haar broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten
               André(=) en Elza(=) Decru-Vandamme
               Arthur(=) en Paula(=) Debeyne-Vandamme en familie
               Gerard(=) en Helena(=) Herman-Vandamme en familie
               Albert(=) en Agnes(=) Vandamme-Durnez en familie
               Michel(=) en Jeanne(=) Vandamme-Delrue en familie
               Henri(=) en Gabrielle(=) Verstraete-Vandamme en familie
               Leopold(=) en Ivonne(=) Vandamme-Vanmarck en familie
               Laura(=) Vandamme
               Daniel en Andrea Vandamme-Claeys en familie
               Nestor en Nicole(=) Vandamme-Hennebel en familie
 
               André(=) en Yvonne(=) Verschoore-Doolaeghe
               Daniel(=) en Andrea(=) Verschoore-Canniere en familie
               Roger(=) en Marcella(=) Verschoore-Dekein en familie
               Michel(=) en Noëlla(=) Verschoore-Geerlandt en familie
               Jozef(=) en Paula(=) Verschoore-Vandenameele 

               Marcel(=) en Jeanne(=) Walrave-Lacante
               Leon(=) en Anne-Marie(=) Vandamme-Walrave en familie

De families
VANDAMME-DEBEUF, VERSCHOORE-BAELEN en WALRAVE-MAHIEU.
 
Met oprechte dank aan haar huisartsen, artsen en medewerkers AZ Delta, familiehulp,
familiezorg, het verzorgend personeel van het Wit-Gele Kruis en allen
die haar met zorg en liefde hebben omringd.
Ook een bijzondere dank aan haar overburen Erik en Liliane voor de warme en oprechte
zorgen waardoor ons moeder en grootmoeder langer heeft kunnen thuis wonen.


