
 

 

 
Aan het einde van je weg, 

aan de grenzen van je krachten 
neemt God het over. 

† 
 

Mevrouw 
 

Gabriëlla ‘Gaby’ Van Campe 

 

Echtgenote van de heer Irené Van der Bauwhede † 1986 

 
Geboren te Lovendegem op 11 juni 1928  

en van ons heengegaan in het AZ Sint-Lucas te Gent 
op 17 februari 2021, 

 gesterkt door het gebed van de Kerk. 

 

Wij hadden u graag uitgenodigd om samen met ons  
afscheid te nemen  

tijdens de plechtige uitvaartliturgie  
in de Sint-Martinuskerk van Lovendegem 

op dinsdag 23 februari, 
maar de huidige maatregelen laten dit niet toe. 

Daarom nemen we in beperkte kring afscheid. 
Met dank voor uw begrip. 

 

Daarna begeleiden we onze overledene  
naar haar laatste rustplaats 

in het familiegraf op de begraafplaats van Lovendegem. 
 

Een stil moment bij Gaby kan in het mortuarium van het AZ Sint-Lucas (ingang Blaisantvest) 
tot en met zondag na telefonische afspraak 09 224 61 58. 

 
Rouwadres: Familie Van der Plaetsen - Van Campe  

             9920 Lovendegem, Golfstraat 15 
 
Rouwbetuiging kan ook op uitvaartcocquyt.be 

 

Dankbaar om wat zij voor ons betekende, 

maar bedroefd om het afscheid delen u dit mee:  

 

 

Lieven † en Anna Van der Plaetsen - Van Campe, 

  kinderen, klein- en achterkleinkinderen 

    

Robert † en Hilda † Van Campe - Claeys, 

  kinderen en kleinkinderen 

 

Gabriël en Monika † Van Campe - Andries, 

  kinderen en kleinkinderen 

 

Ward en Hilda Haeck - Van Campe, 

  kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind 

 

Roger en Jeannine Van Campe - Vanheule, 

  kinderen en kleinkinderen 

 

Medard † en Leona † Roegiers - Van der Bauwhede, 

  kinderen, klein- en achterkleinkinderen  

 

Omer † en Georgette † Van der Bauwhede - Lestienne, 

  kinderen, klein- en achterkleinkinderen    

 

Marcel † en Agnes † Zenner - Van der Bauwhede, 

  kinderen, klein- en achterkleinkinderen 

     haar zussen, broers, schoonbroer, schoonzus, neven en nichten 

 

Frank en Frieda Rogge - Vandenbroucke  

     haar goede vrienden 

 

Delen mee in ons verdriet: 

  de families Van Campe, Van der Bauwhede en Maertens 

 

 

Met dank aan: 

 ‘Het Doktershuis-Vinderhoute’, in het bijzonder dr. Michiel Panhuysen 

 Familiezorg en het Wit-Gele Kruis. 


