Gedragen op golven van liefde van ons heengegaan

†
Mevrouw

Ghislaine Hulpia
Echtgenote van de heer Walter Van de Velde † 2002

Zij leeft verder in het hart van haar kinderen en kleinkinderen:
Ignace Van de Velde en Mia De Walsche
Hanne en Ignace
Marie
Christine Van de Velde en Bart Vallé
Arnaud en Jinte
Gilles
Delen mee in ons verdriet: haar zus, broers, schoonbroers en schoonzussen:
Pierre Van Cauwenberghe en Juliette Hulpia,

Geboren te Evergem op 6 april 1933 en rustig van ons heengegaan
in het Woon- en Zorgcentrum ‘Ons Zomerheem‘ te Zomergem
op 1 november 2019, gesteund en omringd door de liefde
van haar kinderen en kleinkinderen.

kinderen, klein- en achterkleinkinderen
Jozef Hulpia en Hilda De Bourderé,
kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind
Julien Hulpia en Rita Speeckaert,
kinderen en kleinkinderen

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen
tijdens de plechtigheid in het Crematorium Westlede,
Smalle Heerweg 60 te Lochristi
op zaterdag 9 november om 11 uur.

Joseph Wille † en Odette Van de Velde †
Henri Wille † en Josée Van de Velde †,
kinderen, klein- en achterkleinkinderen
Marc Van de Velde en Odette De Cuyper,
kinderen, klein- en achterkleinkinderen
Georges Vanden Berghe † en Erna Van de Velde

Er is gelegenheid tot rouwbetuiging aan de familie

Luc Van de Velde

na de plechtigheid.
De families Hulpia en Vereecke, Van de Velde en Vyncke
Het plaatsen van haar asurn bij haar echtgenoot
op de begraafplaats van Lovendegem gebeurt in familiekring.
Voor de goede zorgen danken wij oprecht de directie, het personeel en de vrijwilligers
van het Woon- en Zorgcentrum Ons Zomerheem, in het bijzonder de medewerkers
Rouwadressen:

van Binnenhof 1, en allen die haar met genegenheid hebben omringd.

9930 Zomergem-Beke, Tuimelaar 1
9920 Lovendegem, Molendreef 11

Rouwbetuiging kan ook op uitvaartcocquyt.be
uitvaartcocquyt.be - 09 372 03 77

