Bedroefd melden wij het heengaan van

Bedroefd melden wij het heengaan van

mevrouw

mevrouw

Francine De Smet

Francine De Smet

weduwe van de heer

weduwe van de heer

Cesar Versprille

Cesar Versprille

geboren te Gent op 28 mei 1941 en

geboren te Gent op 28 mei 1941 en

plots thuis overleden te Evergem op 24 juli 2020.

plots thuis overleden te Evergem op 24 juli 2020.

De afscheidsplechtigheid waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,

De afscheidsplechtigheid waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,

heeft plaats in de aula van het crematorium Westlede, Smalle Heerweg 60 te Lochristi,

heeft plaats in de aula van het crematorium Westlede, Smalle Heerweg 60 te Lochristi,

op donderdag 30 juli 2020 om 13.00 uur,

op donderdag 30 juli 2020 om 13.00 uur,

gevolgd door de crematie en asverstrooiing aldaar.

gevolgd door de crematie en asverstrooiing aldaar.

Het dragen van mondmasker is verplicht.

Het dragen van mondmasker is verplicht.

Met dank aan haar huisarts en aan Myriam.

Met dank aan haar huisarts en aan Myriam.

Correspondentie: Uitvaartcenter De Piramide,
t.a.v. familie De Smet - Versprille, Hoeksken 17 te 9940 Evergem
www.uitvaartcenterdepiramide.be
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