
geboren te Nevele op 18 april 1933 en omringd door haar geliefden,
zachtjes van ons heengegaan in Home Sint-Petrus te Kruishoutem op 27 november 2018.

Lid van KVLV en Okra

U wordt vriendelijk uitgenodigd om samen met haar naasten afscheid te nemen in het crematorium
“Uitzicht”, Ambassadeur Baertlaan 5 te Kortrijk op dinsdag 4 december 2018 om 11.30 uur.

Samenkomst in de inkomhal van het crematorium om 11.15 uur.

Na de crematie zal Madeleine thuis bij haar echtgenoot een warm plaatsje krijgen.

Je kan haar een laatste afscheidsgroet brengen in het funerarium FSK, Warandestraat 32 te Kruishoutem op
donderdag en vrijdag van 16.00 to 18.00 uur, op zaterdag van 17.00 uur tot 18.00 uur, gesloten op zondag.

Beetje bij beetje moesten wij je verlaten.
Wij konden op het laatst niet meer met je praten.

Die blik, die stilte deed vaak zo zeer,
de ma van vroeger was je niet meer…

We zagen wel je stil verdriet,
maar helpen konden we je niet.

Met dankbaarheid nemen wij afscheid van 

mevrouw

Madeleine Duyck 
echtgenote van de heer André Vermeersch



Dit melden u

 André Vermeersch     haar echtgenoot

 Thierry en Anne-Marie Vermeersch - Van Peteghem
  Tom en Marie Vermeersch - Lobbens, Hélène en Julien
  Evi en Tom Vermeersch - De Vos, Axelle

 Maggi en Bert Vermeersch - De Keyser
  Laura De Keyser en Jolan
  Pieter De Keyser      haar kinderen, kleinkinderen, en achterkleinkinderen

Delen eveneens mee in dit verlies
 haar zus, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten van de families
 Duyck - Clauwaert en Vermeersch - De Baets

Met genegen dank aan
 haar huisarts dokter Filip Adam, de directie, verplegend en verzorgend personeel, vrijwilligers en medebewoners van
 Home Sint-Petrus te Kruishoutem, allen die Madeleine een bezoekje brachten, goede zorgen, warmte en genegenheid gaven

Rouwadres
 Familie Madeleine Duyck - Vermeersch, p/a FSK, Warandestraat 32 – 9770 Kruishoutem

 online uw medeleven betuigen kan via: www.fskkruishoutem.be

FSK Funeral Services Kris - Kruishoutem - 09/383 00 83


