‘Een moeder is een lichtje dat nooit dooft.

Elianna is en blijft

In je hart en in je hoofd!’
de lieve echtgenote van
Romain De Dobbelaere

de zorgzame mama en meme van
Mevrouw

Elianna De Cocq

Fabienne De Dobbelaere - Peter De Moor
Zeno en Charlotte
Kalisto en Demi
Silke
Kwinten en Sarah

Echtgenote van de heer Romain De Dobbelaere
Carla De Dobbelaere - Toni Claeys

Lid van Neos

Nathan
Benoît en Joyce

Geboren te Merendree op 5 januari 1941
en rustig van ons heengegaan te Gent op 14 mei 2022,

César, Jérôme, Leon
Gaëlle

gesterkt door het ziekensacrament,

Lucie

gesteund en omringd door de liefde van haar gezin.

Wij nodigen u uit om samen met ons gelovig afscheid te nemen
tijdens de plechtige uitvaartliturgie in de Sint-Martinuskerk van Lovendegem
op zaterdag 21 mei om 11 uur.

de zus, schoonzus en tante van
Ludwine De Cocq - Marc Vanderdonck †
kinderen, kleinkind en achterkleinkinderen
Roland De Dobbelaere - Jenny Lippens

Het plaatsen van haar asurn in het columbarium
op de begraafplaats van Lovendegem gebeurt in familiekring.

kinderen en kleinkinderen
Rolanda De Dobbelaere †
Eric Claeys - Yvette Cocquet

Gelegenheid tot rouwbetuiging aan de familie vanaf 10.40 uur in de rouwkapel van de kerk.

kinderen en kleinkinderen
Monic Claeys - Cyriel Bruggeman

Een stil moment bij Elianna kan in het funerarium Cocquyt
- Kasteeldreef, begraafplaats Lovendegem op dinsdag en woensdag van 18 tot 19 uur.

en kinderen

Delen mee in ons verdriet:
de families De Cocq-D’Haenens en De Dobbelaere-Van Speybroeck

9920 Lovendegem, Kasteeldreef 49
9920 Lovendegem, Centrumstraat 34

Wij danken haar huisarts dr. Patrick Coopman, het team van Joke Van der Plaetsen,
haar kinesist Luc De Baerdemacker, de dokters en het personeel van het AZ Sint-Lucas

Rouwbetuiging kan ook op uitvaartcocquyt.be

in het bijzonder Straat 48 en het Dialysecentrum alsook Vervoer BVD Lecomte-De Corte.
uitvaartcocquyt.be - 09 372 03 77

