
Haar ogen, handen en hart
waren dag en nacht, jaar na jaar
gericht op het geluk van anderen.

†
In liefde en dankbaarheid nemen we afscheid van

mevrouw

Gaby Rubbens
weduwe van de heer Lucien Vanwinnendaele

Geboren te Nederbrakel op 30 januari 1929 en godvruchtig
overleden in het WZC Sint-Franciscus te Opbrakel

op 11 oktober 2019, gesterkt door het Ziekensacrament.

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen 
tijdens de uitvaartliturgie, die opgedragen wordt in de parochiekerk 
Sint-Pieter te Nederbrakel op zaterdag 19 oktober 2019 om 10 uur.

Samenkomst aan de kerk.
Gelegenheid tot condoleren na de dienst in de kerk.

De asurne zal in familiekring bijgezet worden in het columbarium
op de begraafplaats van Nederbrakel.

Een laatste groet kan gebracht worden in het Rouwcentrum ‘Geert’,
op het Marktplein te Brakel, op woensdag 16 oktober van 17u tot 19u. 

Condoleren kan ook via www.uitvaartverzorginggeert.be.

Gedenk de dierbare overledene in een dankgebed.

Dit melden u met diepe droefheid:

Luc en Myriam Michiels - Vanwinnendaele       

Christian en Anne-Liese Vanwinnendaele - Goessens         haar kinderen

Tom en Kelly Michiels - De Staercke en Nova

Gregory en Karen Ternoot - Michiels en Ell

Jelle Vanwinnendaele

Jitske Vanwinnendaele                       haar klein- en achterkleinkinderen

Ghislain † en Maria † Rubbens - Menschaert, Willy Claus en familie

Julien en Marie-José Miserez - Rubbens en familie

Michel en Diane Rubbens - De Henau en familie

Albert † en Maria † Vanwinnendaele - D’Haeyer en familie

Marcel † en Anna † Vanwinnendaele - Wuyts en familie

Gilbert en Marie-Jeanne † Vanwinnendaele - Van Wymeersch en familie

                 haar zus, broer, schoonbroers, schoonzus, neven en nichten

De families Rubbens - Van de Capelle en Vanwinnendaele - Richet.

Met dank aan haar huisarts, het verzorgend en verplegend personeel 
van het WZC Sint-Franciscus te Opbrakel. 

Bloemen noch kransen.

Familie Vanwinnendaele 

p/a Uitvaartverzorging Geert

Serpentestraat 1, 9660 Brakel - 055 42 03 80 


