
Diep bedroefd om het afscheid, maar dankbaar voor al wat wij
van hem mochten ontvangen, melden wij u het heengaan van

de heer

LucienVandekerkhove

echtgenoot van
mevrouw Norette Lietaert

Geboren te Kortrijk op 16 november 1934
en overleden te Kuurne op 5 augustus 2017.

Dit melden u met droefheid:

Zijn echtgenote:

Norette LIETAERT

Zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind:
Martin en Kathleen VANDEKERKHOVE-VERSCHUERE
 
Frank en Viviane VANDEKERKHOVE-VERVAEKE
 Thomas VANDEKERKHOVE-Thaike VANDEMEULEBROUCKE 
  Camille
 Sander VANDEKERKHOVE en Isabel VANDEPLANCKE

Kathy VANDEKERKHOVE en Martin DUVILLIER
 Magaly BLOMMÉ en Jasper SOUBRY

Zijn broer, zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten.

Zijn aanverwante families: 

VANDEKERKHOVE - DEBAVEYE en LIETAERT - DEVOS.

 

De familie dankt allen die Lucien met liefde en zorg hebben omringd, en in het bijzonder 

zijn huisdokter Dr. Langsweirdt Dirk, de directie en personeel van WZC Evarist Carpentier te Kuurne, 

aalmoezenier Diaken Achiel Vergaerde.

Rouwbetuigingen kunnen verstuurd worden naar:

T.a.v de familie Vandekerkhove & Lietaert

Uitvaart Vanwynsberghe, St.-Michielsweg 11, 8520 Kuurne.

Condoleren kan ook via: www.begrafenissenvanwynsberghe.be

Wij nodigen U uit om samen met ons afscheid te nemen tijdens de uitvaartdienst 

rond de urne die zal plaatshebben in de aula van het crematorium Uitzicht, 

Ambassadeur Baertlaan 5 te Kortrijk, 

 op maandag 14 augustus 2017 om 11.30 uur.

Bijeenkomst om 11.15 uur.

Begroeting na de plechtige uitvaartdienst.

Na de dienst zal Lucien zijn laatste rustplaats hebben op de begraafaplats te Kuurne.

De gebedswake vindt plaats in het WZC Evarist Carpentier, Doornenstraat 12 te Kuurne 

op vrijdag 11 augustus 2017 om 10.45 uur.

Lucien kan begroet worden in het Funerarium Vanwynsberghe,

St.-Michielsweg 11 te Kuurne, elke dag van 16.00 tot 18.30 uur,

Zaterdag van 14.00 tot 16.00 uur, zondag gesloten.

Begrafenissen Vanwynsberghe - Kuurne 056/71 63 23 



Lucien Vandekerkhove
°16 november 1934 - †5 augustus 2017

In zovele
mooie herinneringen

blijf  je altijd bij ons
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